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REYKJAVÍK — 1972 

RÍKISPRENTSMIÐJAN GUTENBERG



Útgefandi: Dómsmálaráðuneytið.



Efnisyfirlit 
í tímaröð. 

  

Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

  

| | 

Nr. | Dagsetning | | 
j 1 

1 11. jan. Bráðabirgðalög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 
23. apríl 1968 .........2.2%020 0000 00 nn 1—2 

2 11. jan. | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð nr. 76 frá 17. júní 1958 fyrir Háskóla Ís- 

| lands, með áorðnum breytingum .................. 84 

3 11. jan. „ Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
| '  haldsfunda ............200200 0000 nn nn | 4 

12 22. jan. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta | 
Íslands ............0000 000 s.n 27 

13 ' 25. jan. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
og tekinn við stjórnarstörfum .............0..0.... 27 

4 (17. febr. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 

, áorðnum breytingum ...........0.0000 000... | 5 

5 | 21. febr. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina | 

| | Fjós í Laxárdalshreppi .........00.00.0.. 0... 6 
6 | 21. febr. „Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina 

| Ytri-Bug í Fróðárhreppi á Snæfellsnesi .......... | 6 
14 1. marz | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

| | Íslands ............000 000... 98 
15 6. marz Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

| | og tekinn við stjórnarstörfum ...........00.000.... 98 
| 

9 | 13. marz | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Brekku- 
| | borg í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaði í Sauðanes- 

    

| | hreppi 2......000000 000 25 
10 13. marz Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jarð- 

| | irnar Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppi .... 26 
11 13. marz Lög um breyting á lögum nr. 54 27. apríl 1967, um 

Jarðeignasjóð ..........2.000000 000 n 96 —27 

8 22. marz Lög um tekjustofna sveitarfélaga .................. 
7 23. marz | Lög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekju- 

skatt og eignarskatt ............2..000000 00... 7—-14 
18 4. apríl Lög um breyting á lögum nr. 72 28. maí 1969, um 

Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins .................. 32 
16 | 18. apríl | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
| ; áorðnum breytingum ...........000000. 0000... 29—30  



IV 

  

  
| 

  

  

Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn ' Blaðsíðutal 

19 | 19. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 74 28. apríl 1962, um 
| | innflutning búfjár ................000 0000. 32—35 

20 | 21. apríl | Lög um bann við losun hættulegra efna í sjó ........ 35—36 
21 27. apríl | Lög um breyting á skipulagsskrá nr. 79 18. sept. 1929 

| fyrir minningarsjóð hjónanna Halldórs Jónssonar og 
Matthildar Ólafsdóttur frá Suður-Vík og dætra 
Þeirra, Guðlaugar og Sigurlaugar, til stofnunar elli- 

| | heimilis fyrir Vestur-Skaftafellssýslu og Eyjafjöll 36—37 
74 | 27. apríl | Lög um skipan dómsvalds í héraði, lögreglustjórn, 

tollstjórn o. fl. ..........2.0000 00. 128—130 
75 | 27. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 82 21. ágúst 1961, um 

meðferð opinberra mála ...........2.00000000000.. 131 
76 | 27. apríl Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um 

meðferð einkamála í héraði ...................... 131 
83 | 2. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna 

' kaupa á þyrlu og vegna viðgerðar á varðskipinu 
| Þór ..........200 sen 189 

22 | 3. maí Lög um Stýrimannaskólann í Reykjavík ............ 37—40 

23 | 3. maí Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968 41 
27 | 3. maí Lög um breyting á lögum nr. 41/1968, um veræzlunar- 

Atvinnu ............200.000 nn 45 
71 | 3. maí Lög um breyting á lögum nr. 89 17. des. 1966, um 

Framleiðnisjóð landbúnaðarins ................... 132 
17 | 4. maí Lög um breyting á lögum nr. 4 28. febr. 1966, um út- 

flutningsgjald af sjávarafurðum .................. 3l 
78 | 4. maí Lög um breyting á lögum nr. 40 11. maí 1970, um 

kaup á sex skuttogurum .............000000....0... 132 
85| 5. maí Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1969 190 
84 | 9. maí Lög um breyting á orkulögum, nr. 58 frá 29. apríl 1967 189 
28 | 12. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálf- 

skuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum .. 46 
29 { 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 111 30. des. 1970, um 

virkjun Lagarfoss .........2.000000. 0 e nn 46 
30 | 15. maí Lög um breyting á lögum nr. 94 19. nóv. 1970, um 

ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnuöryggis 47 
31 | 16. maí Fjáraukalög fyrir árið 1969 ..........000000000002.. 48 
32 | 19. maí Lög um breyting á lögum nr. 25 14. júní 1929, um 

gjaldþrotaskipti ...........0200000 000. nn 48—50 
46 | 19. maí Lög um lagmetisiðju ríkisins í Siglufirði ............ 61—62 
24 | 20. maí Lög um heimild sveitarfélaga til stofnunar og starf- 

rækslu atvinnu. og þjónustufyrirtækja með tak- 
markaðri ábyrgð .............202.000.. 0... 42—43 

25 | 20. maí Lög um breyting á skipulagslögum, nr. 19 1964 ...... 43 
33 | 20. maí Forsetabréf um þinglausmir. ...............0.0000... 50 
34 | 24. maí Lög um breyting á íþróttalögum, nr. 49/1956 ........ 51 
35 | 24. maí | Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um 

| lífeyrissjóð bænda ............00.0000 000. n. 52—53    



  

| | | 
Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

  

36 í 24. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyði- 
jórðina Holt í Dyrhólahreppi, Vestur-Skaftafells- 

| SÝSIU ........2.0.00.00 00 öd 
37 | 24. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Mark- 

| '  úsarsel, Tunguhlíð og Veturhús í Geithellnahreppi 54 
38 | 24. maí | Lög um breyting á lögum nr. 31 5. maí 1970, um dýra- 

| lækna .....00.0...200 0000 | öð 
39 | 24. maí | Lög um breyting á lögum nr. 7 31. marz 1967, um 

námslán og námsstyrki .............0.00..0000.... | 56—56 
40 | 24. maí Lög um sameiningu Borgarfjarðarhrepps og Loðmund- | 

arfjarðarhrepps í Norður-Múlasýslu í einn hrepp .. 56 
41 | 24. maí Lög um breyting á skipulagslögum, nr. 19 21. maí 1964 | 57 
42 | 24. maí Lög um breyting á lögum um ferðamál, nr. 4 14. febr. 

1969 .....00..0000 0000 | 57 
43 | 24. maí Lög um breyting á lögum nr. 41 27. apríl 1963, um | 

aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna | 

    

landakaupa ............20000 00... | 58 
44 | 24. maí Lög um breyting á læknaskipunarlögum, nr. 43 12. maí 

1965 ........0.2002000 0 | 58—59 
45 | 24. maí Lög um Stofnlánadeild samvinnufélaga .............. í 59—61 
26 | 25. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán 

vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1972 ...... 44—45 
47 | 26. maí Lög um veðtryggingu iðnrekstrarlána .............. 62—63 
48 | 26. maí Lög um Sölustofnun lagmetisiðnaðarins ............ 63—65 
49 | 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Liíf- 

eyrissjóð starfsmanna ríkisins, og lögum nr. 23 22. 
apríl 1967, um breyting á þeim lögum ............ 66 

50 | 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 30 27. júní 1921, um erfða- 
fjárskatt ............22..202 0000 66—68 

51 | 26. maí Lög um Bjargráðasjóð ............0.0000.0 000... 68— 71 
52 | 26. maí Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 29. marz 

1961 .....0..00020 0000 71 
53 | 29. maí Lög um orlof húsmæðra .............0.00.00 00... 71— 73 
54 | 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um þings- 

sköp Alþingis ............02.0000. 000... 13— 77 
55 | 29. maí Lög um veitingu ríkisborgararéttar .................. 71—19 
56 | 29. maí Lög um lögreglumenn .............00000 0000. 79—-81 
57 | 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftir- 

lt með skipum .............0.00 000. nn 82 
58 | 29. maí Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66/1963, sbr. lög 

nr. 14/1968 ............2..000 0... 82 
59 | 29. maí Lög um getraunir .................0.2. 00. 83—84 
60 | 29. maí Lög um stofnun og slit hjúskapar .................... 85—97 
61 | 29. maí Lögum vitagjald ..............2020000 000 98 
62 | 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 79 31. des. 1968, um ráð- 

stafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis ís- 
lenzkrar krónu, og um hækkun á aflahlut og breytt 
fiskverð ............20.2000 00. 99  



  

Dagsetning 
| 

  

  

Nr. | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

63 | 29. maí | Lög um breyting á lögum um lífeyrissjóð sjómanna, nr. 

78/1970 .......0.00 00 99—100 
65 29. maí Lög um Íþróttakennaraskóla Íslands ................ 101—-104 
66 | 29. maí Lög um Tækniskóla Íslands ............0000.0.000.. ' 105— 107 
67 | 29. maí Lög um breytingu á lögum nr. 84 1970, um Háskóla ; 

Íslands ...........2000000r err 107—109 
68 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 68 11. maí 1966, um 

|  iðnfræðslu ..........200002 2000. 109 

69 | 29. maí | Lög um ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði .... | 110— 111 
70 29. maí Lög um Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi ........ 112—113 

73 | 29. maí Höfundalög ...............00 0000... 115— 127 
79 | 29. maí Jarðræktarlög .........00.2202000 00 133—140 
64 | 31. maí Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

| Íslands ..........000000 000 100 
71 31. maí Lög um breyting á lögum um ferðamál, nr. 4 14. febr. | 

1969 .........0000 00. enr nr 113 
80 | 81. maí Lög um heimild ríkisstjórninni til handa til að stað- 

festa Bernarsáttmálann til verndar bókmenntum og | 
| listaverkum í þeirri gerð hans, sem samþykkt var 
| á ráðstefnu Bernarsambandstíkja í París 24. júlí 
| 1971. ........202 0... 141— 187 

81 | 31. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að stofna og 
reka hjúkrunarskóla í tengslum við Borgarspítalann | 
í Reykjavík ........00.020000 00 nn 188 

72 | 1. júní Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Hús- 

næðismálastofnun ríkisins .........0..0.00.0...000 114 
82| 8. júní Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

| tekinn við stjórnarstörfum .........200.0.00. 000... 188 
86 | 21. júní Auglýsing um vegáætlun fyrir árin 1972—1975 191—-224 

113 4. júlí Lög um kaup á skuttogurum ........0000.00. 0... 300 

87 | 11. júlí Bráðabirgðalög um tímabundnar efnahagsráðstafanir | 225—226 

88 | 3. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 54 20. april 
1954 um orkuver Vestfjarða .......0..000000000..... 227 

89 | 11. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 7 23. marz 
1972, um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um 
tekjuskatt og eignarskatt .........0.00.00000...... 228 

90 | 30. ágúst | Bráð: abirgðalög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 

1967, um bann segn veiðum með botnvörpu og flot- ' 
vörpu, sbr. lög nr. 21/1969 og lög nr. 50/1971 .... 229 

91 | 14. sept. Bráðabirgðalög um, heimild fyrir ríkisstjórnina til að 

taka leigunámi tvö hvalveiðiskip hf. Hvals ........ 230 
92 | 18. sept. | For setabréf um að Alþingi skuli koma saman til fund- | 

ar þriðjudaginn 10. október 1972 ........0.0000... | 231 

94 | 8. nóv Auglýsing um staðfesting forsela Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með | 
áorðnum breytingum .........00000 000...  233—234 

95 | 10. nóv. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

| Íslands .........2.0000 0. | 235    



vil 

  

        

  

Nr, | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

96 12. nóv. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
' tekinn við stjórnarstörfum ..........0.000. 000. 235 

93 16. nóv. Lög um ábyrgðarheimild fyrir ríkisstjórnina vegna | 
| lántöku Fiskveiðasjóðs Íslands og fleira .......... 232 

97 20. des Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 
lands um nýtt gengi íslenzkrar krónu ............ | 236—237 

98 21. des Lög um, breyting á lögum nr. 72 28. maí 1969, um Verð- ' 

'  jöfnunarsjóð fiskiðnaðarins .............0..0.00000. | 238 
99 | 28. des | Lög um breyting á vegalögum nr. 23 16. apríl 1970, 

| | sbr. lög mr. 98 28. desember 1970 ................ 238—240 
100 | 28. des | Lög um ákvörðun kaupgreiðsluvísitölu fyrir tímabilið 

| | 1. janúar til 28. febrúar 1973 ........2.000 0000. 240 
101 „31. des Lög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann ' 

segn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, sbr. lög 
nr. 21/1969 og lög nr. 50/1971 L.......0. 241--242 

102 31. des Lög um skipulag á löndun á loðnu til bræðslu ...... 242—243 
103 31. des. | Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ...... 243--244 
104 | 31. des | Lög um breyting á lögum nr. 14 15. marz 1965, um 

| launaskatt ........0..0.000.. 244 
105 31. des. ; Lög um breyting á lögum nr. 85 30. des. 1963, um | 

|  ifeyrissjóð barnakennara, og lögum nr. 50 22. apríl | 
| | C'1967, um breyting á þeim lögum .................. 245 

106 31. des Lög um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 54 frá 
| 14. júní 1960 .......0.00000. 00. 245 

107 31. des. | Lög um undirbúning þörungavinnslu að Reykhólum | 246—247 
108 31. des. | Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66/1963, sbr. 

| lög nr. 14/1968 og lög nr. 58/1972 ................ | 247—248 
109 31. des Lög um breyting á lögum nr. 87 24. des. 1971, um } 

OPlOf 20.00.0000 | 248—249 
110 31. des Lög um breyting á lögum nr. 1 11. febrúar 1970, um í 

tollskrá 0. fl. .........0.2000 00 | 249—-266 
111 31. des. — Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að full- | 

| gilda fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Dan- 
| merkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð 
| í skattamálum ........0..02020 00 | 267—-295 

112 31. des. Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. | 
67 frá 20. apríl 1971 ............0 000 296—300 

114 31. des. | Fjárlög fyrir árið 1973 ...........0000000 0000. | 301—438



Yfirlit 
eftir málaflokkum. 

  

  

    

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| 
| | Almannatryggingar. 

112 | 31. des. | Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 
| 67 frá 20. apríl 1971 ..........0.0000 000... 0... 296—-300 

| Alþingi. 

3 | 11. jan. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
| haldsfunda ............2.0000 0000 nn en 4 

33 | 20. maí Forsetabréf um þinglausnir ...........0.0000000.00.. 50 
54 | 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um þing- 

sköp Alþingis ............0000000 0000 nn 73—77 
92 | 18. sept. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fund- 

ar þriðjudaginn 10. október 1972 .........0000.0... 231 

Alþjóðasamningar. 

80 (31. maí | | Lög um heimild ríkisstjórninni til handa til að stað- 
| festa Bernarsáttmálann til verndar bókmenntum og 

listaverkum í þeirri gerð hans, sem samþykkt var 
á ráðstefnu Bernarsambandsríkja í París 24. júlí 
1971 ........000000n rr 141—-187 

111 | 31. des. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að full- 
gilda fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Dan- 
merkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð 
í skattamálum ............00000 00 0000 267—-295 

Bankamál. 

45 | 24. maí | Lög um Stofnlánadeild samvinnufélaga .............. 59—61 
97 | 20. des. | Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 

| / lands um nýtt gengi íslenzkrar krónu ............ 236—237 

Bjargráðasjóður Íslands, sjá Sveitarstjórnarmál. 

| Bráðabirgðalög. 

1 ; 11. jan.  Bráðabirgðalög um breyting á umferðarlögum, nr. 40, 
23. apríl 1968 .......20.0000 000 rr nn | 12 

87 | 11. júlí | Bráðabirgðalög um tímabundnar efnahagsráðstafanir | 225—226  



IX 

  

  

      

Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

| " 
| 

88 | 3. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 54 20. april 
| ' 1954 um orkuver Vestfjarða ........2.00%0. 0000... 227 

89 | 11. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 7 23. marz 
| | 1972, um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um 
| tekjuskatt og eignarskatt .........0...200. 0... | 298 

90 | 30. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 62 18. maí | 
1967, um bann gegn veiðum með botnvörpu og flot- 

| vörpu, sbr. lög nr. 21/1969 og lög nr. 50/1971 ...... 299 
91 | 14. sept. | Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að 

taka leigunámi tvö hvalveiðiskip hf. Hvals ........ 230 

Dómsmál. 

74 | 27. apríl | Lög um skipan dómsvalds í héraði, lögreglustjórn, 
tollstjórn o. fl. ........0220200 00 0n nr 128—130 

75 | 27. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 82 21. ágúst 1961, um 
meðferð opinberra mála ...........000000 0000... 131 

76 | 27. april | Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um 
meðferð einkamála í héraði ............000..00..... 181 

32 | 19. maí | Lög um breyting á lögum nr. 25 14. júní 1929, um 
sjaldþrotaskipti ......0..00000 0000 48—50 

Dýralæknar, sjá Landbúnaðarmál. 

Efnahagsmál. 

87 | 11. júlí Bráðabirgðalög um tímabundnar efnahagsráðstafanir | 295. 296 
97 | 20. des. Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 

| lands um nýtt gengi íslenzkrar krónu ............ 936—-287 
100 | 28. des. Lög um ákvörðun kaupgreiðsluvísitölu fyrir tímabilið 

1. janúar til 28. febrúar 1973 .......000002 0000. 940 

Einkamál, sjá Dómsmál. 

Erfðamál. 

50 | 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 30 27. júní 1921, um erfða- 
fjárskatt (..........2.22200. 00 66-—-68 

Ferðamál. 

42 24. maí — Lög um breyting á lögum um ferðamál, nr. 4 14. febr. 
| 1969 ......2.200000. nn sr 57 

11 | 31. maí Lög um breyting á lögum um ferðamál, nr. 4 14. febr. 
| 1969 0... (0113 
| | 

| Félagsmál. 

30 | 15. maí Lög um breyting á lögum nr. 94 19. nóv. 1970, um 
ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnuöðryggis | 47 

51 | 26. maí Lög um Bjarsráðasjóð ..........2.0.000 000. ; 6871
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Fyrirsögn | 

  

  

  

Nr. | Dagsetning | | Blaðsíðutal 

' | 

52 | 26. maí Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 29. marz 
1961 .......000000 0 | 71 

öð | 29. maí Lög um orlof húsmæðra ...........0.0000 00... | 71—78 
72 1. júní | Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Hús- 

| næðismálastofnun ríkisins „.....................2.. | 114 
104 | 31. des Lög um breyting á lögum nr. 14 15. marz 1965, um 

launaskatt .........0.0000. 0022. 244 
109 | 31. des. — Lög um breyting á lögum nr. 87 24. des. 1971, um 

| Orlof 2... 248—249 

| Fiskveiðasjóður, sjá Sjávarútvegur. 
| 
| 

| Fjárlög, ríkisreikningur. 

31 | 16. maí Fjáraukalög fyrir árið 1969 ...........00.00 0000... 48 
85 5. maí Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1969 190 

114 | 31. des. | Fjárlög fyrir árið 1973 ..........0..000. 000... 301—-438 

Forseti Íslands. 
12 | 22. jan. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .......0...0000002 000 21 
13 | 25. jan. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

| | og tekinn við stjórnarstörfum .................... 27 
14 | 1. marZ | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ..........2......0. 00. 28 
l5 | 6. marz | Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og | 

og tekinn við stjórnarstörfum .................... | 28 
64 | 31. mai Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta | 

Íslands ..............00. 000. 100 
82 | 8. júní | Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

og tekinn við stjórnarstörfum .................... 188 
95 { 10. nóv. | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ............000 0000... 235 
96 | 12. nóv. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

| og tekinn við stjórnarstörfum .................... 235 

| Framkvæmdaáætlun. 

96 | 25. maí ' Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán 
| vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1972 ...... 44—-45 

Getraunir, 
59 | 29. maí Lög um getraumir ...............2.. 0000... 83—84     Gjaldþrotaskipti, sjá Dómsmál. 

Gjöld, sjá Skattamál, tollamál.
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Nr. 

    
  

    
  

  

Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| 
Háskóli Íslands. 

2 11. jan. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð nr. 76 frá 17. júní 1958 fyrir Háskóla Ís- 

| lands, með áorðnum breytingum .................. 341 

4 17. febr. | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á | 
| reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 

áorðnum breytingum .............0... 00... ð 
16 | 18. apríl | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 

| reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 

| áorðnum breytingum ...........0.00..0. 00... | 29—30 
67 29. maí Lög um breytingu á lögum nr. 84 1970, um Háskóla 

| | Íslands ........0.00 0 107—109 
94. 8. nóv Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 

| reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum .............00...00 000... 233—-234 

| Heilbrigðismál. 

4 | 24. maí Lög um breyting á læknaskipunarlögum, nr. 43 12. maí 
| 1965 2... 58—59 

S1 | #1. maí | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að stofna og 
| reka hjúkrunarskóla í tengslum við Borgarspítalann 
| í Reykjavík ...............0...00 00 | 188 

| Hjúskaparmál, sjá Sifjaréttarmál. 

Húsnæðismál. 

30 | 15. mai Lög um breyting á lögum nr. 94 19. nóv. 1970, um, 
| ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnuðryggis | 47 

72 | 1. júní Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Hús- | 
næðismálastofnun ríkisins „....................... 114 

Iðnaðarmál. | 

46 | 19. maí | Lög um lagmetisiðju ríkisins í Siglufirði ............ | 61—-62 
47 | 26. maí | Lög um veðtryggingu iðnrekstrarlána .............. | 62—63 
48 | 26. maí | Lög um Sölustofnun lagmetisiðnaðarins ............ 63—65 
68 | 29. maí | Lög um breyting á lögum nr. 68 11. maí 1966, um 

iðnfræðslu (..............00022 00 109 
107 | 31. des. Lög um undirbúning þörungavinnslu að Reykhólum | 246--247 

| 
Íþróttir. 

34 | 24. maí Lög um breyting á íþróttalögum, nr. 49/1956 ........ 51 
65 | 29. maí | Lög um Íþróttakennaraskóla Íslands ................ 101—-104 

Jarðir, kaup, sala. | 

5 21. febr. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina 
Fjós í Laxárdalshreppi .........0.0..0 000... | 6



XII 

  

    

  
    

Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

6 „21. febr. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina 
Ytri-Bug í Fróðárhreppi á Snæfellsnesi ............ 6 

9 13. marz Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Brekku- 
borg í Breiðdalshreeppi og Þorsteinsstaði í Sauðanes- 
hreppi ......0...200 0 | 25 

10 | 13. marz | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jarð- | 
| irnar Háls og Kambshjáleigu í Búlandsbreppi .... 26 

36 | 24. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyði- 
jörðina Holt í Dyrhólahreppi, Vestur-Skaftafells- 

| SÝSII .......000000 0 54 
37 | 24. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Mark- | 

| úsarsel, Tunguhlíð og Veturhús í Geithellnahreppi | 54 

| Landbúnaðarmál. 
11 | 13. marz | Lög um breyting á lögum nr. 54 27. apríl 1967, um 

| '  Jarðeignasjóð ..........200000. 0 26—-27 
19 | 19. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 74 28. apríl 1962, um 

| innflutning búfjár ...........0000.200 00 32—35 
35 | 24. maí | Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um 

| lífeyrissjóð bænda .............0.0.0 nn 52—53 
38 | 24. maí „| Lög um breyting á lögum nr. 31 5. maí 1970, um dýra- 

| | lækna ..........2.020 000 55 

77 | 3. maí | Lög um breyting á lögum nr. 89 17. des. 1966, um 
| Framleiðnisjóð landbúnaðarins .................. 132 

79 | 29. maí | Jarðræktarlög ...........0..0.0.....0 0... 133—140 
| | 

| Landhelgismál. 

90 | 30. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 
| 1967, um bann gegn veiðum með botnvörpu og flot- | 
|  vörpu, sbr. lög nr. 21/1969 og lög nr. 50/1971 ...... | 229 

101 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann 
| gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, sbr. lög 
| nr. 21/1969 og lög nr. 50/1971 .......0....000000... 241—242 

| 

Launamál. | 

30 | 15. maí Lög um breyting á lögum nr. 94 19. nóv. 1970, um | 
| | ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnuðryggis | 47 

35 | 24. maí Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um 
| | Tífeyrissjóð bænda ..............000 0. 02—53 

49 | 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Liíf- 
| '  eyrissjóð starfsmanna ríkisins, og lögum nr. 23 22. 
| ' apríl 1967, um breyting á þeim lögum .............. 66 

53 | 29. maí Lög um orlof húsmæðra .........0..0.00000 000... | 71— 73 
63 29. maí Lög um breyting á lögum um lífeyrissjóð sjómanna, nr. 

| 18/1970 oo 99—-100 
100 ' 28. des. Lög um ákvörðun kaupgreiðsluvísitölu fyrir tímabilið 

1. janúar til 28. febrúar 1973 ..........00...000.0.0.. | 240
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Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

104 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 14 15. marz 1965, um 
| launaskatt ........2222000 00. 244 

105 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 85 30. des. 1963, um 
| Lífeyrissjóð barnakennara, og lögum nr. 50 22. april 
| 1967, um breyting á þeim lögum .................. 245 

109 | #1. des. Lög um breyting á lögum nr. 87 24. des. 1971, um 
OFlOf ........0000 000 248—-249 

Lántökuheimildir. 

83 2. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna 

kaupa á þyrlu og vegna viðgerðar á varðskipinu 
Þór .........000020 nn 189 

26 | 25. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán 

vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1972 ........ 44—45 

Lífeyrissjóðir. 

35 | 24. maí Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970 um líf- 
eyrissjóð bænda ...........02.202 0... .n nn 9203 

49 | 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lif- 

eyrissjóð starfsmanna ríkisins, og lögum nr. 23 22. 
apríl 1967, um breyting á þeim lögum .............. 66 

63 | 29. maí Lög um breyting á lögum um lífeyrissjóð sjómanna, nr. 
18/1970 Ll 99—100 

105 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 85 30. des. 1963, um 
Lifeyrissjóð barnakennara, og lögum nr. 50 22. apríl - 
1967, um breyting á beim lögum .................. 245 

Læknar, sjá Heilbrigðismál. 

Lögráð, sjá Sifjaréttarmál. 

Lögreglumál. 

56 | 29. maí | Lög um lögreglumenn ...........000000000 0... 79—S1 
74 | 27. apríl | Lög um skipan dómsvalds í héraði, lögreglustjórn, 

tollstjórn 0. fl. ..........2200020 nr 128—130 

| | 
| Menntamál. | 

22 | 38. maí | Lög um Slýrimannaskólann í Reykjavík ............ | 97—40 
34 | 94. maí | Lög um breyting á íþróttalögum, nr. 49/1956 ........ | 51 
39 | 24. maí Lög um breyting á lögum nr. 7 31. marz 1967, um; 

| námslán og námsstyrki ...........0.....00000000.. ' B0--56 
65 | 29. maí Lög um Íþróttakennaraskóla Íslands ................ 101--104 
66 | 29. maí | Lög um Tækniskóla Íslands ..........00.00000000..0.. ' 105—1907 
68 | 99. maí Lög um breyting á lögum nr. 68 11. maí 1966, um 

 oiðnfræðslu ..........000.00 00. 109 
69 | 29. maí Lög um ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði ....  110— 111
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

70 | 29. maí Lög um Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi ........ 112—113 
73 | 29. maí | Höfundalög ...........0..0..000 000. 115—127 
80 | 31. maí | Lög um heimild ríkisstjórninni til handa til að stað- 

| ' festa Bernarsáttmálann til verndar bókmenntum og 
listaverkum í þeirri gerð hans, sem samþykkt var | 
á ráðstefnu Bernarsambandsríkja í París 24. júlí 

(000971 2... | 141—-187 
81 31. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að stofna og 

| | reka hjúkrunarskóla í tengslum við Borgarspítalann 
| í Reykjavík ........00002 000 | 188 

| | Náttúruvernd. | 

20 | 21. apríl | Lög um bann við losun hættulegra efna í sjó ........ ' 35—36 

Opinber mál, sjá Dómsmál. 

| | 
| Orlof, sjá Launarál, Félagsmál. | 

| Raforkumál. | 

84 9. maí | Lög um breyting á orkulögum, nr. 58 frá 29. apríl 1967 189 
29 | 12. maí | Lög um breyting á lögum nr. 11 30. des. 1970, um | 

| virkjun Lagarfoss ........0..0..00 0... | 46 
88 | 3. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 54 20. april! 

1954 um orkuver Vestfjarða ...................... | 221 

Ríkisábyrgðir. 

28 | 12. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálf- 
skuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum ... 46 

93 | 16. nóv. Lög um ábyrgðarheimild fyrir ríkisstjórnina vegna 
| lántöku Fiskveiðasjóðs Íslands og fleira .......... | 232 

Ríkisborgararéttur. 

55 | 29. maí | Lög um veitingu ríkisborgararéttar .................. | 7179 

Ríkisreikningur, sjá Fjárlög. | 
| | 
| 

| | Ríkisstofnanir. 
46 | 19. mai | Lög um lagmetisiðju ríkisins í Siglufirði ............ 61—62 
48 | 26. maí | Lög um Sölustofnun lagmetisiðnaðarins ............ 63—65 

91. des. 107 ' / Lög um undirbúning þörungavinnslu að Reykhólum | 246—247 

Samgöngumál, sjá Vegamál, Umferðarmál. 

Siglingar, skip.
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| | 
Sifjaréttarmál. 

60 | 29. mai Lög um stofnun og slit hjúskapar .................. 85—97 

| | Siglingar, skip. 

20 | 21. april | Þög um bann við losun hættulegra efna í sjó ........ | $5—3ð6 
28 | 12. maí | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálf- | 

| skuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum .. 46 
57 | 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftir- 

lit með skipum ........00000.0 00 82 
ö8 | 29. maí Lög um breyting á siglingalögum nr. 66/1963, sbr. lög 

nr. 14/1968 ...........0000 00 82 
61 | 29. maí Lög um vitagjald ...........2...000 000. 98 
78 | á. maí Lög um breyting á lögum nr. 40 11. maí 1970, um 

kaup á sex skuttogurum ..............00.0.0.0..... 132 
108 | 31. des. Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66/1963, sbr. 

lög nr. 14/1968 og lög nr. 58/1972 ................ 247—248 

113 | 4. júlí | Tög um kaup á skuttogurum ..........000..00000... 300 

Sjávarútvegur. 

18 | 4 apríl | Lög um breyting á lögum nr. 72 28. maí 1969, um 
|) Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins .................. 32 

20 | 21. apríl Lög um bann við losun hættulegra efna í sjó ...... 3586 
17 | 4. maí | Lög um breyting á lögum nr. 4 28. febr. 1966, um út- 

flutningsgjald af sjávarafurðum .................. sl 
78 | 4. maí Lög um breyting á lögum nr. 40 11. maí 1970, um 

kaup á sex skuttogurum ........0.0.00.0 000 132 
28 | 12. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálf- 

skuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum .. 46 
öð | 29. maí Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66/1963, sbr. lög 

nr. 14/1968 .........22000. 00. 82 
62 | 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 79 31. des. 1968, um ráð- 

stafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis ís- 
lenzkrar krónu, og um hækkun á aflahlut og breytt 
fiskverð .............202000 00. 99 

63 | 29. maí Lög um breyting á lögum um lífeyrissjóð sjómanna, nr. 
18/1970 00... 99—-100 

90 | 30. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 
| 1967, um bann gegn veiðum með botnvörpu og flot- | 
| |  vörpu, sbr. lög nr. 21/1969 og lög nr. 50/1971 .... 229 

91 | 14. sept. — Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að 
' taka leigunámi tvö hvalveiðiskip hf. Hvals ........ 230 

93 | 16. nóv. | Lög um ábyrgðarheimild fyrir ríkisstjórnina vegna 
| |  Tántöku Fiskveiðasjóðs Íslands og fleira .......... | 232 

97 | 20. des. — Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 
lands um nýtt gengi íslenzkrar krónu ............ 236—237 

98 ' 21. des. Lög um breyting á lögum nr. 72 28. maí 1969, um Verð- 
jöfnunarsjóð fiskiðnaðarins „..................... | 238
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Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

101 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann 
segn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, sbr. lög 

'Conr. 21/1969 og lög nr. 50/1971 .........00...000.... 241—-242 
102 31. des. Lög um skipulag á löndun á loðnu til bræðslu ........ 242—243 
113 | 4. júlí | Lög um kaup á skuttogurum „........0...00..0 00... 300 

Sjóðir. 

21 | 27. apríl | Lög um breyting á skipulagsskrá nr. 79 18. sept. 1929 
fyrir minningarsjóð hjónanna Halldórs Jónssonar og 

Matthildar Ólafsdóttur frá Suður-Vík og dætra 
þeirra, Guðlaugar og Sigurlaugar, til stofnunar elli- 
heimilis fyrir Vestur-Skaftafellssýslu og Eyjafjöll| 36—37 

Skattamál, tollamál. 

7 { 23. marz | Lög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekju- 
skatt og eignarskatt ...........0.0.0..0 000... 114 

8 | 22. marz | Lög um tekjustofna sveitarfélaga .................... 15—25 

30 | 15. maí Lög um breyting á lögum nr. 94 19. nóv. 1970, um 
ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnuðryggis 47 
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STJÓRNARTÍÐINDI A 1 — 1972 
  
  

11. janúar 1972. 1 Nr. 1. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Dómsmálaráðherra hefur tjáð mér, að á undanförnum mánuðum 

hafi orðið mikil aukning umferðarslysa. Til að hamla á móti þessari ugg- 
vænlegu þróun sé nauðsynlegt að gera ráðstafanir til úrbóta, og í því sam- 
bandi sé rétt að ákveða, að þeir, sem ábyrgð bera á umferðarslysum með 
akstri sínum, taki sjálfir þátt í greiðslu tjónbóta að nokkru leyti. Til þessa 
sé þörf á að breyta ákvæðum umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968, og til að þær 
ráðstafanir hafi sem fyrst áhrif beri brýna nauðsyn að breyta þeim lögum 
með bráðabirgðalögum. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnar- 
skrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
73. gr. orðist svo: 
Nú hefur viðurkennt vátryggingafélag, sbr. 70. gr., greitt bætur samkvæmt fram- 

angreindu, og skal þá sá, sem fébótaábyrgð ber á tjóni samkvæmt 69. gr., endur- 
greiða válryggingafélaginu fjárhæð, sem nemur 2.5%, af vátryggingarfjárhæð öku- 
tækisins samkvæmt 1. mgr. 70. gr., ef tjónið nemur þeirri fjárhæð, en ella að fullu. 
Endurkröfurétti þessum fylgir lögveð í ökutækinu á sama hátt og greinir í 4. mgr. 
69. gr., þó þannig að veðband það, sem þar greinir, gangi fyrir. 

Auk þess, sem í 1. mgr. getur, á vátrygsingafélag endurkröfurétt á hendur hverj- 
um þeim, sem valdið hefur slysi eða tjóni af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. 
Lækka má endurkröfuna með hliðsjón af sök tjónvalds, efnahag hans, fjárhæð 
tjónsins eða öðrum atvikum. 

Bannað er að kaupa tryggingu gegn endurkröfu vátrvggingafélass. ð 

2. gr. 
3. málsl. 76. gr. orðist svo: 
Nefndin kveður á um, hvort endurkröfurétti samkvæmt 2. mgr. 73. gr. skuli 

heitt gegn þeim, sem talinn er eiga sök. 

3. gr. 
78. gr. orðist svo: 
Allar bótakröfur samkvæmt þessum kafla, bæði á hendur þeim, sem ábyrgur 

er, og válryggingafélasi, svo og endurkröfur vátryggingafélags samkvæmt 2. mgr. 
73. gr., fyrnast á fjórum árum frá lokum þess almanaksárs, sem kröfuhafi fékk 
vitneskju um kröfu sína og átti þess fyrst kost að leita fullnustu hennar. Endur- 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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kröfur vátryggingafélags samkvæmt Í. mgr. 73. gr. fyrnast á einu ári frá lokum 
þess almanaksárs, sem félagið innti greiðslu af hendi. Kröfur þessar fyrnast þó 
í síðasta lagi á 10 árum frá því að tjónsatburðurinn varð. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. janúar 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíðindi A 1, nr. 1. Útgáfudagur 11. janúar 1972.
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11. janúar 1972. 3 Nr. 2. 

AUGLÝSING 
2 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 76 frá 17. júní 1958 

fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 11. janúar 1972 á tillögu menntamálaráðherra um eftir- 
farandi breyting á reglugerð nr. 76 frá 17. júní 1958 fyrir Háskóla Íslands, með 
áorðnum breytingum: 

1. gr. 
32. gr. A. 2. málsgrein orðist svo: 
Skrásetningargjald er 1500 krónur. Af gjaldi þessu renna kr. 500.00 til Félags- 

heimilis stúdenta unz greiddar hafa verið þær kr. 2 000 000.00, sem Stúdentaráð skal 
greiða til byggingar Félagsheimilis. Afgangurinn skiptist þannig, að % hlutar renna 
í prófgjaldasjóð, en % hluti í sjóð, sem nefnist stúdentaskiptasjóður. Skal fé hans 
vera í vörzlum háskólaráðs, en Stúdentaráð tekur ákvarðanir um veitingu fjár 
úr sjóðnum. Fé sjóðsins má aðeins verja til þess að stuðla að stúdentaskiptum milli 
Íslands og annarra ríkja, eftir því sem nánar verður ákveðið í skipulagsskrá sjóðs- 
ins, sem háskólaráð og Stúdentaráð setja, en staðfesta skal með venjulegum hætti. 

32. gr. B. 1. mgr. breytist þannig, að málsliðurinn, sem hefst með orðunum 
„Skráningargjald er 1500 krónur .. .“, orðist svo: Skráningargjald er 1500 krónur, 
og renna 500 kr. til Félagsheimilis stúdenta unz greiddar hafa verið þær kr. 
2 000 000.00 sem Stúdentaráð skal greiða til byggingar Félagsheimilis, 800 krónur 
renna til Félagsstofnunar stúdenta, en 200 krónur í prófgjaldasjóð. 

2. gr. 
53. gr. II. orðist svo: 

II. Próf í íslenzku fyrir erlenda stúdenta. 

Baccalaureatus philologiae Islandicae. 

Námsefni skal vera í námsþáttum. Skal miða við, að hver námsþáttur svari 

til hálfs prófstigs til B.A.-prófs, þ. e. krefjist hálfs misseris náms. Til prófsins eru 
fjórir námsþættir, einn í hagnýtri málnotkun (í ræðu og riti), en þrir, er stúdent 
velur sér í samráði við kennara. Heimspekideild ákveður, hverjir séu valfrjálsir 
námsþættir og hvert námsefni hvers þáttar, að fengnum tillögum kennaranna í ís- 
lenzku. 

Áður en stúdent segir sig í fyrsta sinn til prófs, er telst til fullnaðarprófsins, 
skal hann hafa lokið forprófi í hagnýtri málnotkun og íslenzkri menningu og menn- 
ingarsögu. Forprófið er í tveimur áföngum og er bæði skriflegt og munnlegt. Heim- 
spekideild er heimilt að veita stúdent undanþágu frá þessu forprófi, ef sérstaklega 
stendur á. 

Reykjavik. Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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Fullnaðarprófið er í áföngum, og er sérstakt áfangapróf í hverjum námsþætti. 
Prófið í hagnýtri málnotkun er bæði skriflegt og munnlegt, en í valfrjálsum náms- 
þáttum er prófað skriflega og/eða munnlega eftir ákvörðun hlutaðeigandi kennara. 
Heimilt er með samþykki hlutaðeigandi kennara, að ritgerð samin innan átta daga 
tímamarka koma í stað prófs í einum hinna þriggja valfrjálsa námsþátta. Einkunnir 
eru 5 alls: tvöföld einkunn í hagnýtri málnotkun og ein einkunn í hverjum hinna 
þriggja valfrjálsu námsþátta. 

Stúdent skal að jafnaði hafa lokið síðasta áfangaprófi eigi síðar en á fjórða 
misseri, talið frá og með því misseri, er hann gekk undir fyrsta áfangaprófið. 

Heimspekideild velur fjóra menn úr hópi kennaranna í íslenzkri málfræði og 
bókmenntum, er standi fyrir prófinu ásamt kennara, er kennir hagnýta málnotkun. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 11. janúar 1972. 

Magnús T. Ólafsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

Nr. 3. 11. janúar 1972. 

FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda. 

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

skuli koma saman til framhaldsfunda fimmtudaginn 20. janúar 1972, 

kl. 14.00. 

Gjört í Reykjavik, 11. janúar 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíðindi A 2, nr. 2—3. Útgáfudagur 13. janúar 1972.



  

STJÓRNARTÍÐINDI A 3 — 1972 
    

17. febrúar 1972. 5 Nr. á. 

AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, 

nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 9. febrúar 1972 á tillögu menntamálaráðherra um að 
staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76 17. júní 1958 fyrir Háskóla Ís- 
lands, með áorðnum breytingum, sbr. reglugerð nr. 81/1970: 

1. gr. 

56. gr. breytist sem hér segir: 

Liður b. 3: 

Önnur setning 1. mgr.: „Að jafnaði skulu 2—5 prófessorsembætti heyra til 
hverri skor“, falli brott. 

Skorir eru sex: 

Stærðfræðiskor. 

Eðlisfræðiskor. 

Efnafræðiskor. 

Verkfræðiskor. 

Liffræðiskor. 

Jarðfræðiskor. 

Liður b. 6: 

Boða skal til almenns kennarafundar í deildinni a. m. k. einu sinni á misseri, og 

stýrir deildarforseti fundi. 

Liður f.: 

Á eftir 2. mgr. komi ný málsgrein, er verður 3. mgr., svohljóðandi: 
Nám til B.S.-prófs í öðrum greinum raunvísinda miðast við þrjú ár og próf í 

lok hvers misseris. Fullnaðarpróf er fólgið í sex misserisprófum. 
Í stað 3. mgr. komi ný málsgrein, er verður 4. mgr. svohljóðandi: 

Til B.S.-prófa í raungreinum öðrum en verkfræði er krafizt minnst 90 námsein- 
inga, þar af minnst 45 e. í einni námsgrein eða minnst 30 e. í tveimur námsgreinum. 
Samval greina er háð samþykki deildarinnar. Heimilt er að velja einstakar prófgreinir 
í öðrum deildum háskólans, ef hlutaðeigandi deild og verkfræði- og raunvísindadeild 
eru því samþykkar. 

Í stað orðanna „Almennu prófi (B.S.-prófi) í verkfræði“ í upphafi 5. mgr. (sem 
verður 6. mgr.) komi: 

B.S.-prófi í verkfræði ............ 

Þ 
Sr 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 17. febrúar 1972. 

Magnús T. Ólafsson.   
Birgir Thorlacius. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina Fjós í Laxárdalshreppi. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja Laxárdalshreppi í Dalasýslu jörðina Fjós í 
Laxárdalshreppi fyrir það verð, er um semst eða verður ákveðið að mati dóm- 
kvaddra manna. 

Laxárdalshreppi er óheimilt að selja öðrum en ríkissjóði umrædda jörð eða 
hluta af henni eða hlunnindi, sem henni fylgja. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 21. febrúar 1972. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 0 

Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 6. . 21. febrúar 1972. 
LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina Ytri-Bug 

í Fróðárhreppi á Snæfellsnesi. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja jörðina Ytri-Bug, Fróðárhreppi, Snæfells- 
nessýslu, þessum aðilum: 

Sigurði Kristjónssyni, Snæfellsási 7, Hellissandi. 
Birni Kristjónssyni, Brautarholti 8, Ólafsvík. 

Einari Kristjónssyni, Ennisbraut 29, Ólafsvík. 
Guðmundi Kristjónssyni, Brautarholti 14, Ólafsvík. 
Úlfari Kristjónssyni, Vallholti 5, Ólafsvík. 

Söluverð jarðarinnar fer eftir samkomulagi eða mati dómkvaddra manna. 
Kaupendum er óheimilt að selja jörðina eða hluta hennar öðrum en ríkissjóði 

eða næstu sveitarfélögum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. febrúar 1972. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.)   

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Stjórnartíðindi A 3, nr. 4—6. — Útgáfudagur 25. febrúar 1972.
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23. marz 1972. 7 Nr. 7. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, 

um tekjuskatt og eignarskatt. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
2. og 3. mgr. 3. gr. orðist svo: 
Nú vinnur gift kona, sem er samvistum við mann sinn, fyrir skattskyldum 

tekjum, og eiga þá hjónin rétt á því, að dregin séu 50% frá þeim tekjum hennar, 
áður en skattgjald er lagt á tekjur þeirra hjónanna, enda sé teknanna ekki aflað 
hjá fyrirtæki eða félagi, sem hjónin, annað hvort eða bæði, eða ófjárráða börn 
þeirra eiga eða reka að verulegu leyti, sbr. 3. mgr. Nú telja hjón sér hagfelldara, að 
tekjur konunnar séu sérstaklega skattlagðar, og geta þau þá krafizt þess, að skattur 
sé á þau lagður sitt í hvoru lagi. Ómagafrádráttur allur skiptist þá til helminga á 
milli hjónanna. Annar frádráttur en persónuleg gjöld konunnar telst við útreikn- 
inginn hjá eiginmanninum. 

Þegar gift kona vinnur við fyrirtæki eða félags, sem hjónin, annað hvort eða 
bæði, eða ófjárráða börn þeirra eiga eða reka að verulegu leyti, á hún rétt á því, 
að helmingur launa hennar eða áætlaðs hluta hennar af sameiginlegum hreinum 
tekjum hjónanna, miðað við beint vinnuframlag hennar við öflun teknanna, verði 
dreginn frá sameiginlegum tekjum hjónanna. Aldrei skal þó koma hærri fjárhæð 
til frádráttar af þessum sökum en nemur % hluta persónufrádráttar hjóna sam- 
kvæmt B-lið 1. mgr. 16. gr., sbr. 53. gr. 

2. gr. 
C-liður 1. mgr. 6. gr. orðist svo: 
Sameignarfélög með ótakmarkaðri ábyrgð félagsaðila, enda séu þau skráð í 

firmaskrá og hafi við síðustu álagningu verið sjálfstæðir skattþegnar. Hjón ein 
sér eða með ófjárráða börnum sínum geta ekki myndað sameignarfélag, er sé sjálf- 
stæður skattþegn. Við skráningu sameignarfélags skal tekið fram, hvort félagið 
skuli vera sjálfstæður skattþegn. Óskráð sameignarfélög, sem við síðustu álagningu 
fyrir gildistöku þessara laga voru sjálfstæðir skattþegnar, skulu teljast það framvegis. 

Á önnur sameignarfélög skal ekki lagður skattur sem sjálfstæða skattþegna. 
Eignum og tekjum slíkra félaga skal skipt milli félagsaðila í samræmi við félags- 
samning þeirra og þær skattlagðar með öðrum eignum og tekjum félagsaðilanna. 

Eigendum sameignarfélags, sem verið hefur sjálfstæður skattþegn, er heimilt að 
breyta um og skipta tekjum þess og eignum milli sín til skattlagningar, sbr. 2. mgr. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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þessa stafliðs. Slíkt félag getur eigi orðið sjálfstæður skattþegn siðar né heldur 
sameignarfélög, sem ekki urðu það við skráningu eða voru það ekki við síðustu 
álagningu. 

3. gr. 
1. Síðasti málsliður A-liðs 1. mgr. 7. gr. orðist svo: 

Til slíkra tekna telst fæði, húsnæði, afnot bifreiða og hver önnur hlunnindi, 

sem látin eru í té og jafna má til kaupgreiðslu. 
2. 1. mgr. D-liðs 1. mgr. 7. gr. orðist svo: 

Vextir eða arður af hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum innlendum og 
erlendum verðbréfum, svo og vextir af sparisjóðsinnstæðum, útistandandi skuld- 
um og öðrum arðberandi kröfum. Undanþegnir skattskyldu eru þó vextir af 
skattfrjálsum sparisjóðsinnlánum samkvæmt 21. gr. og vextir af stofnsjóðsinn- 
stæðum félagsmanna í samvinnufélögum. 

3. 3. mgr. D-liðs 1. mgr. 7. gr. falli niður. 
4. Á eftir 3. mgr. E-liðs 1. mgr. 7. gr. komi ný málsgrein, 4. málsgrein, og breytist 

málsgreinatalan samkvæmt því. Málsgreinin verði svo hljóðandi: 
Selji skattþegn íbúðarhúsnæði, sem verið hefur ibúðarhæft í eigu hans 

skemur en þrjú ár, en kaupi annað íbúðarhúsnæði innan árs eða byggi hús til 
íbúðar, áður en þrjú ár eru liðin frá söludegi, skal ásóði af sölunni ekki talinn 
til skattskyldra tekna, ef hið keypta íbúðarhúsnæði eða nýreista hús er að rúm- 
máli jafnstórt eða stærra en hið selda. Ef það er minna að rúmmáli, skal ágóði 
af sölunni teljast hlutfallslega til skattskyldra tekna. Við kaup og sölu skulu 
tímamörk miðuð við dagsetningu kaupsamnings, en við nýbygsingu, að húsið 
sé ibúðarhæft. Ákvæði þessi raska ekki fyrirmælum laganna um skattskyldu, 
þegar eigin vinna, sem ekki hefur verið skattlögð, fæst greidd í söluverði íbúðar- 
húsnæðis. 

4. gr. 
9. gr. orðist svo: 

Ef félag, sem er sjálfstæður skattaðili og hefur varasjóð, myndaðan af skatt- 
frjálsum framlögum, ráðstafar honum til annars en þess að mæta rekstrarhalla fyrir- 
tækisins, skal telja þá fjárhæð að viðbættum tuttugu af hundraði (20%) til skatt- 

skyldra tekna á því ári. Það telst ráðstöfun á fé varasjóðs samkvæmt framansögðu, 
ef félag ver einhverju af eignum sínum með eftirgreindum hætti: 

A. 

B. 

Veitir hluthöfum, stjórnendum félags eða öðrum, lán í peningum eða öðrum 
verðmætum eða kaupir af þeim verðbréf, sem ekki eru viðkomandi rekstri 
félagsins. 
Veitir hluthöfum, stjórnendum félags, eigendum sameignarfélags, aðilum sam- 
vinnufélags eða öðrum nokkur fríðindi beint eða óbeint umfram venjulegar eða 
eðlilegar launagreiðslur og arðsúthlutun eða úttekt af höfuðstól í sameignar- 
félagi, sem sé meiri en svari til 10% ársvaxta af bókfærðu eigin fé félagsins. 
Kaupir eign óeðlilega háu verði að dómi skattayfirvalds. Skal þá meta, hvert 
verð geti talizt hæfilegt. Mismun hins raunverulega kaupverðs og matsverðs 
telst ráðstafað úr varasjóði og úthlutun arðs úr félaginu, ef keypt hefur verið 
af hluthafa. 

Nú hefur félag, sem myndað hefur varasjóð samkvæmt 2. mgr. 17. gr., ráðstafað 
fé á einhvern þann hátt, sem greinir í A—C-liðum þessarar greinar, og fellur það 
þá til skattgreiðslu samkv. ákvæðum 1. mgr. þessarar greinar, þó eigi hærri fjárhæð 
en nemur varasjóði í lok skattársins að viðbættu 20% álagi skv. 1. mgr. 

Nú hrökkva hreinar árstekjur félags að viðbættri þeirri hreinni eign, sem 
félagið á umfram varasjóð og hlutafé, eigi fyrir skatt- og útsvarsgreiðslum og því
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varasjóðstillagi, sem undanþegið er skattgreiðslu skv. lögum þessum, og er þá 
heimilt að taka þá fjárhæð, sem á vantar, úr varasjóði. 

Arðjöfnunarsjóði, eftirlaunasjóði og aðra sjóði, sem ekki eru stofnaðir með 
skattfrjálsum framlögum, má ekki telja sem varasjóð. 

5. gr. 
B-liður 12. gr. falli niður, og breytist stafliðaröð samkvæmt því. 

6. gr. 
Á eftir 4. mgr. 14. gr. komi ný málsgrein, 5. mgr., svo hljóðandi: 
Auk frádráttar skv. 1—4. mgr. þessarar greinar skal frá beinum tekjum sjó- 

sz 
manna af fiskveiðum á Íslenzkum fiskiskipum draga 8% teknanna, áður en skattur 
er á þær lagður. 

þe
 

> 

7. gr. 
Í 4. tl. A-liðs 15. gr. falli niður orðið „viðskiptavildar“. 
Síðari málsliður 1. mgr. B-liðs 15. gr. falli niður. 

Orðin „sbr. þó D-lið“ falli niður úr 3. mgr. B-liðs 15. gr. 
1. málsliður 3. tölul. C-liðs 15. gr. orðist svo: 

Bygginga og annarra mannvirkja en íbúðarhúsnæðis. 
Á eftir 5. mgr. C-liðs 15. gr. komi ný málsgrein, sem verður 6. málsgrein, og 
breytist málsgreinatalan samkvæmt því. Málsgreinin er svo hljóðandi: 

Verði almennar verðbreytingar til hækkunar á eignum þeim, sem taldar eru 
í 1. og 2.tl. A-liðs 1. mgr. hér að framan, er skattþegni heimilt að fyrna slíkar 
eignir sérstakri, óbeinni fyrningu, sem reiknuð skal af krónutölu þeirra fyrninga, 
sem hann notar á árinu með heimild í 1—-3. tl. C-liðs þessarar greinar. Skulu 
þær ákveðnar eftir verðhækkunarstuðli, sem svari til hinna almennu verðbreyt- 
inga, er átt hafa sér stað á skattárinu. Við ákvörðun verðhækkunarstuðuls fyrir 
húseignir skal hafa til hliðsjónar breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar. 
Verðhækkunarstuðul fyrir fyrnanlegar eignir í atvinnurekstri samkvæmt 1. tl. 
A-liðs greinarinnar skal einkum miða við verðbreytingar á þeim eignum, sem 
fluttar eru til landsins. Heimilt er að ákveða mismunandi verðhækkunarstuðla 
fyrir mismunandi tegundir eigna. Verðhækkunarstuðlar skulu ákveðnir af fjár- 
málaráðuneytinu í samráði við Hagstofu Íslands. Þeir skulu birtir að liðnu 
hverju skattári, svo fljótt sem verða má. 
1. mgr. D-liðs 15. gr. orðist svo: 

Til viðbótar þeirri föstu fyrningu, sem um ræðir í C-lið, er heimilt að fyrna 
eignir þær, er getur í 1.—3. tl. C-liðs, aðrar en íbúðar- og skrifstofuhúsnæði, 
með sérstakri fyrningu, er nemi að hámarki 30% af heildarfyrningarverði þeirra, 

að frádreginni hækkun vegna endurmals skv. ákvæðum til bráðabirgða I. Eigandi 
ræður, hvenær hann notar heimild þessa, en aldrei má hann nota meira en 

finmta hluta þessara sérstöku fyrninga á einu ári. 
2. mgr. D-liðs 15. gr. falli niður. 
3. mgr. D-liðs 15. gr. orðist svo: 

Eigi má mynda rekstrarhalla vegna fyrningar samkvæmt 1. mgr. og ekki 

nota þessar fyrningar til að fresta yfirfærslu tapa frá fyrri árum. 
5., 6. og 7. málsliður 5. mgr. D-liðs 15. gr. falli niður. 
1. mer. E-liðs 16. gr. orðist svo: 

Fyrningarverð íbúðarhúsnæðis skal vera jafnt fasteisnamatsverði. 

A2



Nr. 7. 10 23. marz 1972. 

16. gr. laganna orðist svo: 
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eru ákveðnar 

skv. lögum þessum, skal draga sem hér segir: 
A. Fyrir einstaklinga 145 000 kr. 
B. Fyrir hjón 220 000 kr., telji þau fram sitt í hvoru lagi, sbr. 2. mgr. 3. gr., 145 000 

kr. hjá hvoru. 
C. Fyrir hvert barn, sem er á framfæri skattþegns og ekki fullra 16 ára í byrjun 

þess almanaksárs, þegar skattur er lagður á, 30 000 kr. Hér með teljast stjúp- 
börn, kjörbörn og fósturbörn, sem meðlag er ekki greitt með. 

Ef foreldrar búa saman ógift, skal frádráttur vegna barna skiptast til helminga 
milli þeirra. Búi foreldrar ekki saman og annað þeirra hefur barn hjá sér, en hitt 
greiðir meðlag, skal frádráttur einnig skiptast til helminga milli þeirra. Meðlags- 
greiðsla skal ekki talin til tekna hjá því foreldri, sem við henni tekur, og ekki til 
frádráttar hjá því foreldri, sem innir hana af hendi. 

Ef einstætt foreldri (stjúpforeldri, kjörforeldri, fósturforeldri) heldur heimili 
og framfærir þar börn sín, má það draga frá skattskyldum tekjum auk frádráttar 
skv. 1. mgr. upphæð, er nemur 60 000 kr., að viðbættum 6500 kr. fyrir hvert barn. 

Frá tekjum þeirra, sem eru á framfæri í foreldrahúsum eða við nám, skal draga 
það, sem útheimtist þeim til framfæris eða menningar, eftir nánari ákvörðun skatt- 
yfirvalda. 

Um heimild skattstjóra til að veita aukinn frádrátt og lækka tekjuskatt fer eftir 
því, sem segir í 52. gr. 

9. gr. 
17. gr. laganna orðist svo: 
Félög þau, sem um ræðir í A-lið 1. mgr. 5. gr., mega draga frá hreinum tekjum 

sínum útborgaðan arð allt að 10% af nafnverði hlutafjár eða stofnfjár. 
Ef nokkuð af hreinum tekjum félaga samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar, svo 

og félaga samkvæmt B-, C-, D- og E-liðum 5. gr., er lagt í varasjóð, er sú upphæð 
undanþegin tekjuskatti og skal koma til frádráttar við ákvörðun skattgjaldstekna, 
þó eigi hærri fjárhæð en nemur 1 hluta af hreinum tekjum félags, eftir að frá 

hafa verið dregnar þær fjárhæðir, sem um ræðir í 1., 3. og 4. mgr. þessarar greinar, 
en áður en tekjuskattur og tekjuútsvar, sem greitt hefur verið á árinu, er dregið 
frá tekjum. 

Félög þau, sem um ræðir í B-lið 1. mgr. 5. gr., mega draga frá hreinum tekjum 
sínum, sem myndast vegna viðskipta við félagsmenn, það fé, sem þau greiða félags- 
mönnum sínum í árslok eða færa þeim til séreignar í stofnsjóði samkvæmt lögum 
nr. 46 13. júní 1937, í hlutfalli við viðskipti þeirra á árinu, sbr. 5. mgr. Vexti af 
stofnsjóðsinnstæðum skal samkvæmt 11. gr. draga frá skattskyldum tekjum allt að 
því hámarki, sem ákveðið er í fyrrgreindum lögum um samvinnufélög, 3. gr. 7. tl. 

Félög, sem hafa það að meginmarkmiði sínu að vinna úr eða selja afurðir 
félagsmanna sinna, eða að því leyti sem félög annast slíka starfsemi, mega þau 
draga frá hreinum tekjum sínum, sem myndast vegna viðskipta við félagsmenn, það 
fé, sem þau úthluta félassmönnum sínum í hlutfalli við framlög þeirra af afurðum. 
Fé, sem þannig er úthlutað, telst ekki til skattskyldra tekna hjá félaginu, en til 
tekna hjá einstökum félagsmönnum. 

Hafi félög þau, sem um ræðir í 3. mgr. þessarar greinar, viðskipti við aðra en 
félagsmenn sina, eru allar hreinar tekjur af viðskiptunum skattskyldar hjá félögunum. 
Við ákvörðun skattgjaldstekna er þessum félögum þó jafnan heimilt að draga frá 
arð af viðskiptum við félagsmenn sína á skattárinu, er nemi allt að % hlutum
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hreinna tekna. Í smásöluverzlun skal þó slíkur afsláttur aldrei nema meira en 6% 
af viðskiptum félagsmanns. 

Innlend vátryggingarfélög mega draga frá tekjum sínum það fé, er þau leggja 
til hliðar til að inna af hendi skyldur sínar við vátryggingartaka eða vátryggða. 

Við ákvörðun hreinna tekna samkvæmt 1.—-4. mgr. þessarar greinar skal eigi 
telja með skattskyldar tekjur samkvæmt ákvæðum 9. gr., og frá skal draga yfir- 
færanleg töp frá fyrri árum, sbr. 2. mgr. B-liðs 11. gr., og frádrátt samkvæmt 6. mgr. 
þessarar greinar. 

Eigi má mynda yfirfæranlegt rekstrartap með greiðslum þeim eða framlögum, 
sem um ræðir í 14. mgr. þessarar greinar. 

1. 

111. 

10. gr. 
B-liður 22. gr. orðist svo: 

Búpening skal telja svo sem hann væri framgenginn í fardögum næst á 
eftir og með verðlagi, er ríkisskattstjóri ákveður til 1 árs í senn. 
Aftan við D-lið 22. gr. bætist nýr málsliður, svo hljóðandi: 

Hafi skattþegn fyrir gildistöku laga þessara eigi notað svo háan frádráttar- 
hundraðshluta, má hann þó eigi hækka frádráttinn meira árlega en svo, að 
hámark náist í fjórum jöfnum áföngum. 
2. málsliður 1. mgr. E-liðs 22. gr. falli niður. 

11. gr. 
25. gr. orðist svo: 
Tekjuskattur þeirra manna, sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt lögum þessum, 
skal reiknast svo: 

Af fyrstu 50000 kr. skattgjaldstekjum greiðist 25%, af tekjum 50000— 
15 000 kr. greiðist 35%, en af tekjum yfir 75 000 kr. greiðist 44%. 

. Skattgjald þeirra félaga og stofnana, er um ræðir í 5. gr., skal vera 53% af 
skattgjaldstekjum. 
Tekjuskatt, sem ekki nær 100 kr., skal fella niður við álagningu. 

2 
„ Tekjuskatt gjaldenda, sem náð hafa 67 ára aldri á skattárinu, að fjárhæð 5 000 

kr. eða lægri, skal fella niður. Tekjuskatt sömu gjaldenda að fjárhæð 5—10 
þús. kr. skal lækka þannig, að lækkun réni í beinu hlutfalli við hækkun tekju- 
skatts. 

12. gr. 
26. gr. orðist svo: 
Eignarskattur þeirra manna, sem eignarskattskyldir eru skv. lögum þessum, 
reiknast þannig: 
Af fyrstu 1000 000.00 kr. skattgjaldseign greiðist enginn skattur. 
Af næstu 1 000 000.00 kr. skattgjaldseign greiðist 0.6%. 
Af þeirri skattgjaldseign, sem þar er umfram, greiðist 1.0%. 
Skattur af eignum Þeirra innlendu og erlendu félaga og annarra skattskyldra 
aðila, sem um ræðir í 5. gr., skal vera 1.4% af skattgjaldseign. 
Eignarskatt, sem ekki nær 100 kr., skal fella niður við álagningu. 

13. gr. 
32. gr. orðist svo: 
Í ríkisskattanefnd eiga sæti þrir menn og þrír til vara. Fjármálaráðherra skipar 

formann og varaformann nefndarinnar. Skulu þeir fullnægja skilyrðum til að vera 
skipaðir héraðsdómarar, hafa lokið prófi í hagfræði eða viðskiptafræði, vera lög-
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giltir endurskoðendur eða hafa aflað sér sérþekkingar á skattalöggjöf og framkvæmd 
hennar. Aðra nefndarmenn og varamenn skipar ráðherra til fjögurra ára úr hópi 
sex manna, sem Hæstiréttur tilnefnir sem hæfa til starfsins. 

Þrir menn skulu úrskurða í hverju máli. Skal það vera formaður nefndarinnar 
eða varaformaður, ásamt tveimur nefndarmönnum eða varamönnum, eftir ákvörðun 

nefndarformanns hverju sinni. 

Ríkisskattanefnd skal vera óháður úrskurðaraðili í ásreiningsmálum út af álagn- 
ingu skatta, eins og nánar er kveðið á um í lögum þessum. Í nefndina má ekki skipa 
menn, sem gegna ábyrgðar- eða trúnaðarstöðum við stjórn samtaka atvinnurekenda, 
stéttarfélaga eða á sviði fjármála og skattheimtu hjá ríki og sveitarfélögum. 

14. gr. 
Síðasti málsliður 33. gr. fellur niður. 

15. gr. 
41. gr. orðist svo: 
Úrskurði skattstjóra má skjóta til ríkisskattanefndar. Kærufrestur til ríkis- 

skattanefndar skal vera 21 dagur frá uppkvaðningu úrskurðar skattstjóra. 
Ríkisskattstjóri hefur heimild til að skjóta úrskurðum skattstjóra til ríkis- 

skattanefndar á næstu þremur mánuðum eftir dagsetningu úrskurðar skattstjóra. 
Kærur skulu vera skriflegar og studdar þeim gögnum, sem kærandi telur nauðsynleg. 

Ríkisskattstjóri skal koma fram fyrir hönd fjármálaráðherra gagnvart ríkis- 
skattanefnd. Hann skal rökstyðja kröfur sínar og rita greinargerð í málum að því 
marki, sem hann telur ástæðu til. 

Hafi ríkisskattstjóri kært úrskurð skattstjóra, sbr. 2. mgr., skal ríkisskattanefnd 
senda skattþegni afrit kæru og gefa honum kost á, innan hæfilegs frests, að koma 
fram með andsvör sín og gögn. 

Ríkisskattanefnd skal hafa lagt úrskurði á allar kærur sex mánuðum eftir að 
þær bárust nefndinni. Úrskurðir nefndarinnar skulu rökstuddir þannig, að aðilar 
megi sjá, á hvaða kæruatriðum og skattheimildum álagning sé byggð. Úrslit skal 
tilkynna ríkisskattstjóra, innheimtumanni skattsins og gjaldþegni þegar í stað. Ríkis- 
skattanefnd skal fela ríkisskattstjóra að annast útgáfu úrskurða nefndarinnar árlega. 
Heimilt er að stytta úrskurði í útgáfu þessari, en tryggt skal, að úrskurðir, sem gildi 
hafa, komi fyrir almenningssjónir. 

Skattþegni er heimilt að krefjast þess, að hann eða umboðsmaður hans með 
skriflegu umboði fái að flytja mál sitt fyrir ríkisskattanefnd. Ríkisskattanefnd getur 
einnig ákveðið sérstakan málflutning, ef mál er flókið eða hefur að seyma vanda- 
söm, lögfræðileg úrlausnarefni. Málflutningur má vera munnlegur, ef ríkisskatta- 
nefnd leyfir. Um málflutning skulu gilda almennar reglur um málflutning fyrir 
héraðsdómi, eftir því sem við á. Úrskurðir í þessum málum skulu vera rökstuddir, 
og er nefndin ekki bundin við þau tímatakmörk um afgreiðslu máls, sem sett eru 
Í næstu málsgrein hér á undan. 

Nú telur nefndin mál ekki nægilega upplýst, og getur hún þá beint til máls- 
aðila að afla frekari gagna eða upplýsinga máli til skýringar. 

Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður um skattfjárhæð. Ágreining 
um skattskyldu má bera undir dómstóla. 

Ríkisskattanefnd skal úrskurða kærur um gjöld, sem skattstjórar leggja á sam- 
kvæmt ákvæðum laga um þau efni. Gilda ákvæði þau, sem að framan eru rakin, 
um slíkar kærur, eflir því sem við á. Ríkisskattstjóri skal koma fram gagnvart 
ríkisskattanefnd fyrir hönd gjaldkrefjenda.
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16. gr. 
42. gr. orðist svo: 
Ríkisskattstjóri skal auk þess, sem annars staðar er ákveðið í lögum þessum 

um störf hans, hafa eftirlit með störfum skattstjóra og sæta þess, að samræmi sé 
í störfum þeirra og skattaákvörðunum. Hann skal setja þeim starfsreglur og verk- 
lagsreglur og kynna þeim dóma og úrskurði, sem þýðingu hafa. Hann skal hafa 
á hendi framkvæmd tvísköttunarsamninga við önnur ríki, sbr. 4. mgr. 2. gr. 

Ríkisskattstjóri getur af sjálfsdáðum rannsakað hvert það atriði, er varðar 
framkvæmd laga þessara svo og annarra laga um skatta og gjöld, sem álögð eru af 
skattstjórum. Getur hann í því skyni krafizt allra upplýsinga hjá skattstjórum, 
umboðsmönnum þeirra, lánastofnunum og öðrum þeim, er í 36. gr. greinir. 

Við embætti ríkisskattstjóra skal starfa rannsóknardeild, er hafi með höndum 
rannsóknir samkvæmt lögum þessum, sbr. 4. mgr. 36. gr. og 2. mgr. þessarar greinar. 
Forstöðumaður deildarinnar, skattrannsóknarstjóri, stýrir rannsóknarstarfi hennar 
í samráði við ríkisskattstjóra. 

Nú telur ríkisskattstjóri ástæðu til að breyta ályktun skattstjóra um skatt- 
ákvörðun samkvæmt lögum þessum, enda séu uppfyllt skilyrði 38. gr., ef um hækkun 

er að ræða, eða öðrum lögum um skatta og gjöld, sem lögð eru á af skattstjórum, 
og getur hann þá gert gjaldþegni skatt að nýju. Heimilt er gjaldanda að kæra slíka 
álagningu til ríkisskattanefndar eftir reglum 41. gr. 

17. gr. 
45. gr. orðist svo: 
Fjármálaráðherra hefur eftirlit með því, að skattstjórar, ríkisskattstjóri og 

ríkisskattanefnd ræki skyldur sínar. Hann hefur rétt til að fá sendar framtalsskýrslur 
og krefja skattstjóra og ríkisskattstjóra skýringa á öllu því, er framkvæmd laga 
þessara varðar. 

18. gr. 
6. mgr. 48. gr. orðist svo: 
Nefnd, sem í eiga sæti þrír menn, formaður ríkisskattanefndar og tveir lög- 

fræðingar, sem fullnægja skilyrðum til að vera skipaðir héraðsdómarar og fjár- 
málaráðherra skipar til fjögurra ára í senn, skal ákveða sektir samkvæmt 1., 3. og 
4. mgr. þessarar greinar, nema ríkisskattstjóri eða sökunautur óski, að máli verði 
vísað til dómstóla. Formaður ríkisskattanefndar skal vera formaður nefndarinnar. 
Ríkisskattstjóri skal koma fram fyrir hönd fjármálaráðherra. Nefnd þessi getur og 
ákveðið sektir vegna annarra gjalda, sem skattstjórar leggja á, nema ríkisskattstjóri 
eða sökunautur óski þess, að máli verði vísað til dómstóla. 

Um meðferð mála skal farið eftir 41. gr., eftir því sem við á. 

19. gr. 
49. gr. orðist svo: 
Skattstjórum, umboðsmönnum skattstjóra, ríkisskattstjóra, skattrannsóknar- 

stjóra, ríkisskattanefnd og nefnd samkvæmt 6. mgr. 48. gr. er bannað, að viðlagðri 
ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra 
óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að í sýslan sinni um tekjur og efna- 
hag gjaldþegna. 

Hið sama gildir um þá, er veita aðilum samkvæmt 1. mgr. aðstoð við starf þeirra 
eða á annan hátt fjalla um framtalsskýrslur manna. 

20. gr. 
Í 53. gr. komi í stað orðanna „árið 1972“ orðin: árið 1973.
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21. gr. 
1. mgr. 55. gr. orðist svo: 
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara 

laga, svo sem nánar um ákvörðun tekna og eigna, störf skattstjóra, ríkisskattstjóra, 
skattrannsóknarstjóra, ríkisskattanefndar og nefndar samkvæmt 6. mgr. 48. gr. 

22. gr. 
1. Ákvæði til bráðabirgða Í og II falli niður. 
2. Ákvæði til bráðabirgða III verði ákvæði til bráðabirgða I og orðist svo: 

Heimilt er atvinnufyrirtækjum á árunum 1971—-1972 að endurmeta fyrnan- 
legar eignir sínar, samkvæmt 1. og 2. tl. 2. mer. A-liðs 15. gr., sem þau höfðu 
eignazt fyrir árslok 1968 og hafa síðan átt. Endurmatsverð eigna samkvæmt 
2. tl. 2. mgr. A-liðs 15. gr. skal teljast jafnt fasteignamatsverði samkvæmt fast- 
eignamati því, sem staðfest var á árinu 1971. Endurmatshækkun fasteigna skal 
telja til heildarfyrningarverðs samkvæmt B-lið 15. gr. 

Heimild til endurmatshækkunar lausafjár samkvæmt 1. tl. A-liðs 16. gr. 
tekur til lausafjár, sem atvinnufyrirtæki hafa eignazt á árunum 1960 til 1968 að 
báðum árum meðtöldum. Skip, sem verið hafa í eigu skattþegns síðan fyrir 
1960, er heimilt að endurmeta eftir sömu reglum. Aldrei má endurmatshækkun 
að viðbættu bókfærðu verði eignar vera hærra en sennilegt sangverð hennar. 
Endurmatshækkun má að hámarki vera 20% — tuttugu af hundraði af upp- 
haflegu kaup- eða kostnaðarverði viðkomandi eignar, og skal afskrifa hana á 
5 árum, nema raunverulegur endingartími eignarinnar sé skemmri. Þá skal 
afskrifa hana á þeim tíma. 

Hækkun bókfærðs verðs eigna samkvæmt mati þessu telst ekki til skatt- 
skyldra tekna. Þeir, sem óska eftir að endurmeta lausafé sitt, skulu senda 
skattstjóra greinargerð um matið ásamt nauðsynlegum gögnum. Skal þar m. a. 
sérgreina þær eignir, sem endurmeta skal. Skattstjóri skal úrskurða matið án 
ástæðulausrar tafar. Skattþegn, sem ekki vill sætta sig við úrskurð skattstjóra, 
setur skotið máli sínu til ríkisskattstjóra, sem kveður upp fullnaðarúrskurð. 

Fjármálaráðuneytið setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd matsins. 
3. Ákvæði til bráðabirgða V og VI falli niður. 
4. Ákvæði til bráðabirgða IV verði II og ákvæði til bráðabirgða VI verði III. 

  

23. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu skatta til 

ríkissjóðs fyrir skattárið 1971. 
Ákvæði 13. gr. um nýja skipan ríkisskattanefndar, 3. mgr. 15. gr. og ákvæði 18. 

gr. skulu þó eigi taka gildi fyrr en 1. október 1972, og skal rikisskattanefnd sam- 
kvæmt lögum nr. 68/1971 og nefnd samkvæmt 48. gr. þeirra laga starfa og halda 
óbreyttum heimildum sínum til þess tíma. 

Gjört í Reykjavík, 23. marz 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ ÍR 
Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

um tekjustofna sveitarfélaga. 

Forseti ÍsLanDs 

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

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Tekjustofnar sveitarfélaga eru þessir: 

a. Fasteignaskattur. 
b. Framlög úr Jöfnunarsjóði. 
c. Utsvör. 
d. Aðstöðugjöld. 

Fer um tekjustofna þessa samkvæmt því, er lög þessi ákveða. 

2. gr. 
Auk tekna samkvæmt 1. gr. hafa sveitarfélög tekjur af eignum sínum, eigin at- 

vinnurekstri og stofnunum, sem reknar eru Í almenningsþágu, svo sem vatnsveitum, 
rafmagnsveitum, hitaveitum o. fl., enn fremur ýmsar aðrar tekjur, svo sem leyfis- 
gjöld o. fl., allt eftir því, sem lög og reglugerðir mæla fyrir um. 

II. KAFLI 

Um fasteignaskatt. 

3. gr. 
Á allar fasteignir, sem metnar eru í fasteignamati, sbr. þó 5. gr., skal árlega leggja 

skatt til sveitarfélags, þar sem fasteign er. 
Skattur þessi skal miðaður við fasteignamat og vera svo sem hér segir: 

a. %% af fasteignamati íbúða og íbúðarhúsa ásamt lóðarréttindum, erfðafestu- 
landa og jarðeigna, sem ekki eru nytjaðar til annars en landbúnaðar, útihúsa 
og mannvirkja á bújörðum, sem tengd eru landbúnaði. 

b. 1% af öllum öðrum fasteignum, sem metnar eru í fasteignamati. 

Heimilt er sveitarstjórn að innheimta álag á fasteignaskatt samkvæmt öðrum 
hvorum eða báðum stafliðum 2. málsgreinar þessarar greinar. Álag má ekki hærra 
vera en 50% og þarf ekki að vera jafnhátt samkvæmt báðum stafliðum. 

Auk þess skatts, sem um ræðir í 2. og 3. mer. þessarar greinar, er sveitar- 
stjórn heimilt að leggja skatt á hlunnindi, sem eru í eign utansveitarmanna, sem 
nemur 4% af virðingarverði þeirra. 

4. gr. 

Sveitarstjórn annast álagningu og innheimtu skattsins, sem reiknast af heilum 
þúsundum matsverðs, og skal sleppa því, sem umfram er.
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Eigandi greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur samnings- 
bundin jarðarafnot sé að ræða. Þá greiðist skatturinn af ábúanda eða notanda. 

Nú verður ágreiningur um gjaldskyldu eða gjaldstofn, og sker þá yfirfasteigna- 
matsnefnd ríkisins úr. Úrskurði nefndarinnar má skjóta til dómstólanna. 

Gjalddagi skattsins er 15. janúar, en heimilt er sveitarstjórn að ákveða, að skatt- 
2 

urinn greiðist að hálfu þá og að hálfu síðar á árinu. 

5. gr. 
Undanþegin fasteignaskatti eru sjúkrahús, kirkjur, skólar, íþróttahús, endur- 

hæfingarstöðvar, barnaheimili, orlofsheimili launþegasamtaka, félagsheimili og sam- 
komuhús, sem ekki eru rekin í ágóðaskyni, öryrkja- og elliheimili og heilsuhæli, þó 
ekki húsnæði slíkra stofnana, sem notað er til atvinnurekstrar, bókasöfn og önnur 
safnhús, svo og hús annarra ríkja, að svo miklu leyti sem þau eru notuð af sendi- 
mönnum þeirra í milliríkjaerindum. Sama gildir um lóðir slíkra húsa. 

Nú eru hús þau, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar, jafnframt notuð til 
annars en að framan greinir, svo sem til íbúðar fyrir aðra en húsverði, og greiðist 

skatturinn þá hlutfallslega miðað við slík afnot. 
Heimilt er sveitarstjórn að lækka eða fella niður fasteignaskatt, sem efnalitlum 

elli- og örorkulifeyrisþegum er gert að greiða. Sama gildir um slíka lífeyris- 
þega, sem ekki hafa verulegar tekjur umfram elli- og örorkulifeyri. 

Heimilt er sveitarstjórn að undanþiggja nýjar íbúðir og íbúðarhús ásamt 
lóðarréttindum fasteignaskatti í allt að tvö ár, eftir að afnot hefjast. 

6. gr. 
Nú er afnotum fasteignar, sem metin er sem ein heild, þann veg háttað, að 

greiða ber fasteignaskatt af henni samkvæmt báðum gjaldflokkum 2. mgr. 3. gr., 

og skulu þá þeir, sem annast mat nýbvgginsa og endurbóta fasteigna, ákveða 

hlutfallslega skiptingu matsverðs slíkra eigna eftir afnotum. 

7. gr. 
Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og skal 

ásamt dráttarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum veðkröfum, er 
á eigninni hvíla. Ef hús brennur, eftir að skatturinn er fallinn í gjalddaga, er sami 
forgangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

TIl. KAFLI 

Um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. 

8. gr. 
Hlutverk Jöfnunarsjóðs er: 

a. Að greiða framlag til sveitarfélaganna samkvæmt ákvæðum þessa kafla. 
Að greiða úr sérstökum fjárhagserfiðleikum sveitarfélaga, samkvæmt ákvæðum 
sveitarstjórnarlaga. 

c. Að leggja út greiðslur þær milli sveitarfélaga, sem ríkissjóður ber ábyrgð á 

samkvæmt framfærslulögum, þar til þær hafa verið endurgreiddar af því sveitar- 

félagi, sem þær voru inntar af hendi fyrir. 
d. Að greiða aukaframlag, sbr. 15. gr. 

Að greiða fólksfækkunarframlas, sbr. 16. gr. 
Að greiða 1% af tekjum sjóðsins til Sambands íslenzkra sveitarfélaga og 1% 
til landshlutasamtaka sveitarfélaga, sem skiptist jafnt á milli þeirra. 

=
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g. Að greiða árlega 15 milljónir króna til Lánasjóðs sveitarfélaga, sbr. lög nr. 35/ 
1966. 

h. Að greiða útgjöld samkvæmt lögum nr. 54 6. apríl 1971, um Innheimtustofnun 
sveitarfélaga. 

9. gr. 
Tekjur Jöfnunarsjóðs eru þessar: 

a. Framlag úr ríkissjóði, sem nemur 8% af söluskatti þeim, sem innheimtur er í 
ríkissjóð skv. lögum nr. 10/1960, um söluskatt, svo og 5% af verðtollstekjum 
ríkissjóðs, samkvæmt lögum nr. 1/1970, um tollskrá o. fl. 

Framlagið greiðist Jöfnunarsjóði ársfjórðungslega eftir á. 
b. Landsútsvör samkvæmt 10.—12. gr. laga þessara. 

10. gr. 
Landsútsvör greiða: 

a. Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins og Sölunefnd varnarliðseigna. 
b. Aburðarverksmiðjan og Sementsverksmiðja ríkisins. 
c. Síldarverksmiðjur ríkisins, Landssmiðjan og Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
d. Olíufélög, sem flytja inn olíur, olíuvörur og annast sölu þeirra og dreifingu inn- 

anlands. 
e. Bankar. 

11. gr. 
Fjárhæð landsútsvara skal vera sem hér segir: 
5% af hagnaði ríkisfyrirtækja, samkvæmt 10. gr. a. 
2% af heildarsölu stofnana þeirra, sem um getur í 10. gr. b. 
10% af tekjum stofnana þeirra, sem um ræðir í 10. gr. c, sbr. 23. gr. laga þessara. 
1% % af heildarsölu olíufélaga, sbr. 10. gr. d. 

1% af mismun heildarútlánsvaxta og heildarinnlánsvaxta banka, sbr. 10. gr. e. Þ
R
p
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12. gr. 
Skattstjórinn í Reykjavík annast álagningu landsútsvara samkv. 10.— 11. gr. 
Félagsmálaráðuneytið innheimtir landsútsvörin, samkv. gjaldskrá, sem skatt- 

stjórinn í Reykjavík lætur ráðuneytinu í té. 

13. gr. 
Tekjur Jöfnunarsjóðs, sbr. 9. gr., að frádregnum útgjöldum samkvæmt stafliðum 

b og d—h í 8. gr., koma til úthlutunar til sveitarfélaganna samkvæmt ákvæðum þess- 
arar greinar. 

Fjórðungur landsútsvara, sem til falla í hverju sveitarfélagi, skal koma í hlut 
þess, sbr. þó 3. mgr. þessarar greinar. Öðru úthlutunarfé skal skipt á milli sveitar- 
félaganna í réttu hlutfalli við íbúatölu hvers sveitarfélags hinn 1. desember árið 
á undan, þó þannig, að ekkert sveitarfélag fái hærra framlag en nemi 60% af 
samanlögðum fasteignasköttum og útsvörum, gjaldársins, sbr. þó 8. gr. d. 

Landsútsvar samkvæmt 11. gr. e rennur óskipt í Jöfnunarsjóð. 

14. gr. 
Framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna samkvæmt 13. gr. skal greitt þrisvar 

sinnum á ári, fyrir 30. apríl, 30. september og 31. desember. 
Nú kemst sveitarfélag eftir setningu laga þessara í vanskil með greiðslur vegna 

veittra ríkisábyrgða, og er ráðuneytinu þá heimilt að inna slíkar greiðslur af hendi 
af framlagi til sveitarfélagsins, eftir því sem til vinnst. 

A3
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15. gr. 

Aukaframlag skal greiða til þeirra sveitarfélaga, sem að dómi félagsmálaráðu- 

neytisins skortir tekjur til greiðslu lögboðinna gjalda eða óhjákvæmilegra útgjalda, 

enda hafi þau lagt á fullt útsvar samkv. 25. gr. Heimilt er ráðuneytinu að krefjast 

þess, að þau sveitarfélög, sem slíkrar aðstoðar njóta, innheimti fasteignaskatt með 

álagi samkv. 3. mgr. 3. gr. 
Félagsmálaráðuneytið skal hlutast til um ýtarlega athugun á fjárreiðum og álagn- 

ingarreglum sveitarfélags, sem þarfnast aukaframlags. 

Slíkt aukaframlag skal eigi veita fyrr en að lokinni athugun og eftir að teknar 

hafa verið til greina þær aðfinnslur, sem athugunin hefur gefið tilefni til. 

Um greiðslu aukaframlags gildir ákvæði 2. mgr. 14. gr. 

Til þess að mæta útgjöldum samkvæmt grein þessari eru vaxtatekjur sjóðsins 

og fé það, sem ekki kemur til úthlutunar vegna ákvæðisins um 60% hámarkið, sbr. 

9. mgr. 13. gr. Auk þess skal draga frá úthlutunarfé, sbr. 1. mgr. 18. gr., 5% af tekj- 

um Jöfnunarsjóðs í þessu skyni. 

16. gr. 

Nú hefur fólksfækkun orðið í sveitarfélagi næstliðið ár, og skal þá viðkomandi 

sveitarfélag fá sérstakt aukaframlag úr Jöfnunarsjóði, sbr. e-lið 8. gr., enda sendi sveit- 

arstjórn sjóðnum kröfu um það fyrir 15. júlí ár hvert. Framlagið skal vera meðal- 

útsvar á íbúa í landinu í heild næstliðið ár margfaldað með íbúafækkunartölunni. 

17. gr. 

Félagsmálaráðherra hefur á hendi yfirstjórn Jöfnunarsjóðs. Skal sjóðurinn vera 

í vörzlu félagsmálaráðuneytisins, sem annast bókhald hans, úthlutun framlaga, 

greiðslur samkv. 8. gr., svo og afgreiðslur á vegum sjóðsins. 

18. gr. 

Fé sjóðsins skal ávaxtað í tryggri lánsstofnun. 

19. gr. 

Árlega skal semja reikning Jöfnunarsjóðs, sem endurskoðaður skal af ríkisend- 

urskoðuninni. 
Ársreikningar sjóðsins skulu birtir í B-deild Stjórnartíðinda. 

20. gr. 

Félagsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um starfsemi sjóðsins, 

þar á meðal um álagningu, áfrýjun úrskurða, gjalddaga og innheimtu landsútsvara, 

samkv. 9.— 12. gr.   

IV. KAFLI 

Um útsvör. 

21. gr. 

Hver maður skal greiða útsvar til þess sveitarfélags, sem hann átti lögheimili í 

næstliðinn 1. desember samkvæmt þjóðskrá, eftir því sem nánar er ákveðið í lögum 

þessum. 

. 22. gr. 
Útsvarsskyldir eru þeir, sem um ræðir í 1—4. gr., sbr. 6. gr. laga nr. 68 15. júní 

1971, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. og lög nr. 22 9. marz 1956, um skatt- og út- 

svarsgreiðslur útlendinga, gjaldenda, sem eru á förum úr landi o. fl.
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23. gr. 
Útsvar skal leggja á tekjur þær, sem taldar eru í 7. gr. laga nr. 68 15. júní 1971, 

um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. þó 10. gr. þeirra laga. 
Frá tekjum þessum skal draga gjöld þau, sem talin eru í 11. gr. A-lið, B-lið 1. 

mgr. og C-lið, sbr. 15. gr. laga nr. 68/1971, hjá beim, sem atvinnu reka eða sjálfstæða 
starfsemi í eigin nafni, þó ekki útleigu íbúðarhúsnæðis. Frádráttur skal þó aldrei 
hærri vera hjá gjaldanda en tekjur hans af atvinnurekstri og starfsemi. Enn 
fremur skal draga frá tekjum eigin húsaleigu og skyldusparnað, sbr. 11. gr. laga 
nr. 30/1970. 

Hafi gjaldandi tekjur af eignum, án þess að talið verði, að um atvinnurekstur 
sé að ræða, þar með talin útleiga íbúðarhúsnæðis, skal draga frá tekjum af þeim 
bein útgjöld þeirra vegna, þó ekki vaxtagjöld. 

Nú vinnur einstaklingur eða hjón, annað hvort eða bæði, eða ófjárráða börn 
þessara aðila, við eisin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, og er þá sveitar- 
stjórn heimilt, er sérstaklega stendur á, að ákveða, að tekjur slíkra aðila til útsvars 
verði ákveðnar eftir því, sem ætla má, að laun þessara aðila, miðað við vinnu- 
framlag þeirra, hefðu orðið, ef þeir hefðu unnið starfið í þágu annars aðila. 

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd þessarar 
greinar. 

24. gr. 
Skattstjórar annast álagningu útsvara, nema sveitarstjórn hafi ákveðið að 

annast sjálf álagninguna eða falið sérstakri nefnd að sera það, sbr. 4. mgr. 28. gr. 
Ákvæði V— VIII. kafla laga nr. 68/1971 gilda, eftir því sem við á, um útsvör, 

nema Öðruvísi sé ákveðið í lögum þessum. 

25. gr. 
Útsvar skal vera ákveðinn hundraðshluti af tekjum næstliðins almanaksárs, 

sbr. 23. gr., sem þó má ekki hærri vera en 10%, og skal sami hundraðshluti lagður 
á alla gjaldendur í hverju sveitarfélagi. 

Í sambandi við samningu fjárhagsáællunar fyrir næsta almanaksár ákveður 
sveitarstjórn, hver hundraðshluti verði lagður á tekjur gjaldenda á því ári, og 
tilkynnir skattstjóra um ákvörðun sína. 

Nú hrökkva útsvör samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar ekki fyrir áætluðum 
útgjöldum, og er þá sveitarstjórn heimilt að hækka þau um 10% að fengnu 
samþykki ráðherra. 

26. gr. 
Útsvar samkvæmt 95. gr. hjá hjónum og einstæðum foreldrum, sem hafa 

fyrir heimili að sjá, skal lækka um 7000 kr. og útsvar einstaklinga um 5000 kr. 
Fyrir hvert barn innan 16 ára, sem sjaldandi hefur á framfæri sínu, skal lækka 
útsvar hans um 1000 kr. Hafi gjaldandi fleiri en þrjú börn innan 16 ára á framfæri 
sínu, skal enn fremur lækka útsvar hans um 2 000 kr. fyrir hvert barn umfram þrjú. 

Fella skal niður útsvör, sem eru 1000 kr. og lægri. 
Útsvar skal á lagt í heilum hundruðum króna, þannig að lægri fjárhæð en 

100 krónum skal sleppt. 

27. gr. 
Heimilt er sveitarstjórn að lækka útsvar gjaldanda: 

a. sem nýtur bóta samkvæmt I. kafla laga nr. 67 20. apríl 1971; 
b. sem stundar nám í skóla sex mánuði eða lengur á ári; 
c. af ástæðum, sem upp eru taldar í 14. tölulið 59. gr. laga nr. 68/1971.
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28. gr. 

Skattstjóri skal hafa samráð við hlutaðeigandi sveitarstjórn við rannsókn og 

úrskurðun framtala til útsvarsálagningar. Sama gildir um áætlun tekna þeirra, sem 
ekki hafa skilað framtali innan löghoðins frests. 

Sveitarstjórn ákveður, hvernig beita skuli ákvæðum 27. gr. um lækkun 

og tilkynnir skattstjóra þar um, áður en hann Í t 1 

Skattstjóri eða umboðsmaður hans skal veila sveita irstjórnum aðgang að skatt- 

framtölum. 
Sveitarstjórn getur falið einum eða fleiri mönnum að annast störf þau, sem um 

ræðir í grein þessari. 
Þeim, sem annast störf þessi, er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum al- 

mennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá 

því, er þeir komast að í störfum sínum og varðar hagi gsjaldþegna. 
Skattstjóri semur skrá um útsvör í hverju sveitarfélagi í skattumdæmi sinu, 

þegar hann hefur lokið álagningu útsvaranna. Skrá þessa skal hann síðan senda hlut- 

aðeigandi sveitarstjórn eigi síðar en 20. júní ár hvert. Sveitarstjórn annast innheimtu 

útsvar: 

=
 útsvara, 

    

29. gr 
Gjalddagar útsvara skulu vera tveir. Annan helming útsvara skal greiða fyrir 

15. júlí, en hinn helminginn fyrir 15. október. 

Sveitarstjórn getur þó ákveðið aðra sjalddasa á útsvörnm eftir þessum reglum: 

a. Með fimm jöfnum greiðslum, er falla í sialddasa 1. febrúar, 1. marz, 1. apríl, 

1. maí og Í. júní, má innheimta til greiðsn upp í útsvar yfirstandandi árs hjá 

hverjum gjaldanda fjárhæð, jafnháa allt að helmingi þess útsvars, sem honum 

har að greiða næstliðið ár. Sveitarstjórn selur nánari reglur um þessar greiðslur 
fyrir 15. janúar ár hvert og a á bann hátt, er veniulegt er um al- 

mennar auglýsingar á hverjum stað. Nú hafa tekjur gjaldanda á útsvars- 

árinu verið lægri en á næsta ári áður, svo að nemi 30% eða bar yfir, eða ástæður 

hans versnað með öðrum hætti svo mi að vænla megi þess, að mun lægra 
útsvar verði lagt á hann en árið áður. og getur hann þá krafizt lækkunar á 

útsvarsgreiðslum samkvæmt þessum staflið. Sveitarstjórn eða nefnd, sbr. 4. mgr. 

28. gr., ákveður lækkunina. Nú verður ljóst, þegar álagningu útsvara lýkur, að 

sjaldandi hefur þegar greitt meira en álagt útsvar, og skal há endurgreiða það, 

sem ofsreitt var, ásamt 14% vöxtum fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, 

sem féð var í vörzlu sveitarsjóðs. 

b. Álagt útsvar að fráðregnu því, sem greiða ber samkvæmt a-lið, ber gjaldanda að 

greiða með allt að fimm jöfnum greiðslum á tím að in frá 1. ásúst til 1. desem- 

ber eftir ákvörðun sveitarstjórnar, 1. ágúst. 1. sept., 1. okt., 1. nóv. og Í. des. 

c. Allar greiðslur samkvæmt þessari grein skulu inntar af höndum í heilum tug 

króna. eftir ákvörðun sveitarstjórnar. 

d. Vangreiðsla á útsvarshluta samkvæmt þessari grein veldur því, að allt útsvar 

gjaldandans á gjaldárinn fellur í eindaga 15 dögum eftir gjalddagann, þó ekki fyrr 

en 15. næsta mánaðar, eftir að álagningu er lokið. 

   

       

      

  

30. gr. 

a. Kaupgreiðendur ábyrgjast, að úlsvarsgjaldendur. sem þeir greiða kaup, standi 

skil á útsvari sínu, álögðu á gjaldárinu, á gjalddögum, sem ákveðnir verða sam- 

kvæmt 29. gr., eða þegar kaup fellur Hl útborgunar eftir s jalddasa, og er kaup- 

ereiðanda rélt og skylt að halda eftir af kaupinu ll álsvarsgrsiðslunnar. enda 

hafi áður komið fram krafa frá sveitarstjórn til kaupgreiðanda um, að hann 

haldi eftir af kanpinu fyrir útsvarsgreiðslunni.
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b. 

k. 

Vilji sveitarstjórn haga innheimtunni á þann veg, sem segir í a-lið, skal hún 
senda hverjum kaupgreiðanda í tæka tíð tilkynningu um útsvör þeirra gjaldenda, 
sent kaupgreiðandi hefur í þjónustu sinni og ætlagæt er til, að kaupgreiðandi greiði, 
og senda jafnframt þríritaða kvittanaeyðublaðabók, er sýni glöggt, að um út- 
svarsgreiðslur sé að ræða. Skal kaupgreiðandi láta útsvarsgreiðanda í té slíka 
kvittun í hvert sinn, er hann greiðir upp í útsvar sitt. Samriti af kvittuninni ber 
kaupgreiðanda að skila, um leið og hann afhendir útsvarsgreiðsluna til sveit- 
arsjóðs. 

Orðið kaup tekur til hvers konar kaups, launa, aflahlutar eða annarrar þókn- 
unar, þ. á m. eftirlauna, hvort sem greitt er samkvæmt vinnusamningi, ákvæðis- 
vinnusamningi eða öðrum samningum eða ákvörðunum. 

Kaupgreiðandi telst sérhver sá, sem innir framangreindar greiðslur af hendi, 
hvort heldur fyrir sjálfan sig eða aðra, þ. á m. kaupgreiðslustöðvar. Taki hlut- 
armaður aflahlut sinn og selji öðrum, telst kaupandinn kaupgreiðandi. 

Sveitarstjórn getur og gert kröfu um, að kaupgreiðendur haldi eftir af kaupi 
kaupþega til greiðslu á eldri útsvarsskuldum ásamt dráttarvöxtum og kostnaði. 
Til lúkningar greiðslum samkvæmt e-lið skal þó ekki haldið eftir meira en 
% hluta af því kaupi, sem til útborgunar á að koma hverju sinni, hjá útsvars- 
gjaldanda, sem á fyrir heimili að sjá, en ella %%. Ekki má krefja útsvarshluta af 
manni samkvæmt e- og f-liðum, ef kaup hans fullnægir ekki brýnustu lífsþörf- 
um hans, að dómi framfærslunefndar. 

Allir kaupgreiðendur skulu, þegar sveitarstjórn krefst þess, skyldir til að láta 
henni í té skýrslu, munnlega eða skriflega, eftir því sem sveitarstjórn óskar, um 
nöfn starfsmanna, sem taka kaup hjá þeim, stöðu þeirra, fæðingardag og ár, 
heimilisfang, launakjör, upphæð kaups, hvernig kaup er greitt, gjalddaga og 
önnur atriði, sem sveitarstjórn óskar að fá vitneskju um vegna innheimtu úti- 
svara af kaupi. Sveitarstjórn gelur krafið um framangreindar skýrslur með 
munnlegri kröfu eða skriflegri svo og með almennri auglýsingu, og setur sveit- 
arstjórn kaupgreiðendum frest til að skila skýrslum. 

Allir, sem hafa með höndum atvinnurekstur með aðkeyptu vinnuafli verka- 
fólks, skulu að kröfu sveitarstjórnar skyldir til að senda henni kaupskrár sínar 
eða afrit af þeim það snemma, að unnt sé að gera kröfu um útsvarsgreiðslur þeirra, 
er við kaupi eiga að taka, áður en til útborgunar kemur. 

Kaupgreiðandi, sem skyldur er að halda eftir af kaupi samkvæmt því, er í 
grein þessari segir, skal við hverja útborgun, þar með taldar hvers konar greiðsl- 
ur upp í kaup, draga af kaupi úlsvarsgjaldanda fjárhæð, er nægir, til greiðslu 
samkvæmt a-lið og heimilt að draga af kaupi sankvæmt e- og f-liðum, svo og 
10% af kaupi daglaunafólks, þó ekki af lægri kaupupphæð en 1000 krónum, og 
skila sveitarstjórn því, sem þannig er haldið eftir, innan tveggja virkra daga 
frá útborgunardegi, og er sú greiðsla bindandi fyrir útsvarsgjaldandann. Nú 
er kaup greitt að einhverju leyti í öðru en peningum, svo sem með fæði, hús- 
næði eða öðrum hlunnindum, og skulu þá þessi hlunnindi talin með kaup- 
greiðslu á því verði, sem þau eru almennt metin til skatts á hverjum stað. 
Nú hættir útsvarsgjaldandi að taka kaup hjá kaupgreiðanda, er krafinn hefur 
verið um greiðslu upp í útsvar hans, áður en umkrafin útsvarsskuld er að fullu 
greidd, og skal kaupgreiðandi þá tafarlaust tilkynna sveitarstjórn brottför út- 
svarsgreiðanda. 

Útsvarsgjaldandi og kaupgreiðandi mega ekki slíta vinnusamningi fyrir það eitt, 
að krafizt hefur verið útsvarsgreiðslu af kaupi gjaldanda. 

() 
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1. Ef kaupgreiðandi: 
1. vanrækir að láta sveitarstjórn í té umkrafðar skýrslur og upplýsingar um 

útsvarsgjaldendur innan tiltekins frests, 
2. greiðir útsvarsgjaldanda kaup án þess að halda eftir þeirri fjárhæð, sem 

skylt er samkvæmt þessari grein, 
3. skilar eigi til sveitarstjórnar eða umboðsmanna hennar, svo sem hér segir 

Í i- og j-liðum, 
4. tilkynnir ekki brottför útsvarsgreiðanda, svo sem segir Í }-lið, 
þá ábyrgist hann sem geymslufé þá fjárhæð, sem var haldið eftir hjá útsvars- 
gjaldanda upp í skuld hans, en sem eigin útsvarsskuld það, sem halda hefði 
mátt eftir, ef kaupgreiðandi hefði ekki vanrækt skyldur þær, sem honum bar 
að rækja samkvæmt þessari grein. Má gera lögtak hjá kaupgreiðanda til trygg- 
ingar þessum skuldum eftir sömu reglum og gera hefði mátt lögtak hjá útsvars- 
gjaldanda sjálfum. 

m. Sveitarstjórn getur ekki krafið gjaldanda um þá fjárhæð, sem kaupgreiðandi 
hefur haldið eftir af launum hans til greiðslu útsvars, þó að kaupgreiðandi hafi 
ekki staðið skil á greiðslunni til sveitarsjóðs. Krafa sveitarsjóðs í þrotabú 
kaupgreiðanda vegna slíkra greiðslna skal vera forgangskrafa og í skuldaröð 
með þeim kröfum, sem nefndar eru í a-lið 83. gr. laga nr. 3/1878, um skipti á 
dánarbúum og félagsbúum o. fl. Útsvarsgjaldandi, sem ofgreitt hefur útsvar til 
kaupgreiðanda samkvæmt þessari grein, á rétt á endurgreiðslu beint úr sveitar- 
sjóði, hvort sem kaupgreiðandi hefur greitt sveitarsjóðnum útsvarið eða ekki. 

n. Sveitarstjórn setur nánari reglur um innheimtu útsvara eftir þessari grein. 

3l. gr. 
Á sama hátt og með sömu viðurlögum og í 30. gr. segir getur sveitarstjórn eða 

innheimtumaður, er hún setur fyrir sig, krafizt útsvarsgreiðslu af kaupi gjald- 
þegns hjá kaupgreiðanda í öðru sveitarfélagi svo og skýrslna um starfsmenn, sbr. 
g- og h-liði, þó ekki með almennri auglýsingu. 

32. gr. 
Hjón bera ábyrgð á útsvarsgreiðslu hvors annars, enda búi þau saman, þegar 

álagning fer fram. 

33. gr. 
Sama rétt og gjaldendur hafa til þess að kæra út af útsvari til skattstjóra og 

áfrýja úrskurðum til ríkisskattanefndar hafa og sveitarstjórnir, sem hlut eiga 
að máli. 

34. gr. 
Nú þykir sýnt, að innheimtar tekjur hrökkvi ekki til greiðslu gjalda á reikn- 

ingsárinu, og getur þá sveitarstjórn ákveðið hækkun álagðra útsvara, sem svarar 
því, sem á vantar, þannig að öll útsvör verði hækkuð eftir ákveðnu hundraðs- 

hlutfalli. 
Álögð útsvör, að viðbættri hækkun, mega ekki hærri vera en fyrir er mælt í 

25. gr. 

3ð. gr. 
Nú ákveður sveitarstjórn að nota heimild í 34. gr. um hækkun útsvara, og skal 

hún þá anglýsa þá ákvörðun sína í blöðum á staðnum eða með öðrum hætti. Við- 
bótargjöld þessi falla í gjalddaga viku eftir birtingu auglýsingarinnar.
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V. KAFLI 

Um aðstöðugjald. 

36. gr. 
Heimilt er sveitarstjórnum að innheimta aðstöðugjald í sveitarsjóð hjá atvinnu- 

rekendum og öðrum þeim, sem sjálfstæða atvinnu hafa í sveitarfélaginu, samkvæmt 
ákvæðum þessa kafla. 

Undanþegnir aðstöðugjaldi eru þeir, sem um ræðir í 6. gr. laga nr. 68/1971, svo 
og skólar, barnahæli, sjúkrahús, elliheimili, orkuver til almenningsþarfa, sláturhús, 
mjólkurbú og olíufélög, sem greiða landsútsvar. Heimilt er þó að leggja aðstöðugjald 
á þær stofnanir, sem um ræðir í 10. gr. c-lið. 

97. gr. 
Aðstöðugjald skal miða við rekstrarútgjöld næstliðið almanaksár samkvæmt 

ákvæðum skattalaga, þar með taldar fyrningar, vöru- og efnisnotkun. 
Aldrei skal reikna aðstöðugjald af hærri upphæð en sem nemi brúttótekjum. 
Hafi gjaldandi með höndum fjölþættan atvinnurekstur, sem tekur til fleiri en 

einnar atvinnugreinar, og verðmæti á tilgreindu verði eru flutt milli atvinnugreina, 
þá skal telja verðmæti, sem þannig er flutt, til brúttótekna hjá þeim þætti atvinnu- 
rekstrarins, er af hendi lætur, en til aðstöðugjaldsskyldra rekstrarútgjalda hjá þeim 
þætti, sem á móti tekur. 

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um álagningu gjaldsins. 

38. gr. 
Aðstöðugjald má ekki hærra vera í hverju sveitarfélagi en nemi 65% þess hundr- 

aðshluta, sem þar var álagður sem aðstöðugjald á árinu 1971. 

39. gr. 
Skattstjórar annast álagningu aðstöðugjalds, og skal það álagt í heilum hundruð- 

um króna. 
Aðstöðugjald, sem ekki nær kr. 300.00, fellur niður. 
Gjalddagi aðstöðugjalds er 1. júlí. 

40. gr. 
Innheimta má aðstöðugjald hjá gjaldanda í öðru sveitarfélagi en þar, sem 

hann á lögheimili eða hefur aðalatvinnurekstur sinn, ef: 

a. hann rekur þar fiskkaup, fiskverkun eða hefur þar heimilisfasta atvinnustofn- 
un, svo sem útibú, og verður þá ekki lagt aðstöðugjald á hann að því leyti annars 
staðar; 

b. hann er búsettur erlendis og rekur atvinnu hér á landi. 
Skylt er gjaldanda að gefa hlutaðeigandi skattstjóra skýrslu um samanlögð út- 

gjöld sín, sbr. 37. gr., vegna starfseminnar, samkvæmt a- og b-lið þessarar greinar, 
innan loka framtalsfrests, ella áætlar skattstjóri útgjöldin að fenginni umsögn 
sveitarstjórnar eða nefndar skv. 4. mgr. 28. gr. 

41. gr. 
Nú hefur sveitarstjórn ákveðið að nota heimild þessa kafla um innheimtu að- 

stöðugjalds, og skal hún þá tilkynna skattstjóra þá ákvörðun sína og láta honum 
samtímis í té upplýsingar um, hversu hátt gjald þetta skuli vera, sbr. 38. gr. 

Tilkynning til skattstjóra skal send eigi síðar en 15. apríl ár hvert.
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42. gr. 
Þegar skattstjóri hefur lokið álagningu aðstöðugjalds samkvæmt þessum kafla, 

semur hann skrá um aðstöðugjöld í hverju sveitarfélagi og sendir hana þegar til 
sveitarstjórnar, sem innheimtir gjöldin. 

Ákvæði 32. gr. laga þessara um gagnkvæma ábyrgð hjóna skulu gilda um inn- 

heimtu aðstöðugjalds. 
(SEN 
Rok ir 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

43. gr. 
Ef gjöld samkvæmt lögum þessum eru ekki greidd, áður en 2 mánuðir eru liðnir 

frá gjalddaga, skal greiða sveitarsjóði dráttarvexti af því, sem ógreitt er, 14% fyrir 
hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem líður þar fram yfir frá gjalddaga, unz gjaldið 
er greitt. 

44, gr. 
Gjöld samkvæmt lögum þessum svo og dráttarvexti má taka lögtaki, sbr. lög 

nr. 29 16. des. 1885. 

45. gr. 
Heimilt er sveitarstjórn að breyta gjalddögum þeirra gjalda, sem renna eiga 

í sveitarsjóð, til samræmis við gjalddaga útsvara. 

46. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um gagn- 

kvæmar ívilnanir á útsvörum þeirra erlendra og íslenzkra aðila, sem eftir gildandi 
útsvarslögum ríkjanna eiga að greiða útsvar af sömu tekjum bæði á Íslandi og í 

einhverju öðru ríki. 

47. gr. 
Ráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði með reglugerð um framkvæmd 

laga þessara. 

48. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu úlsvara, 

aðstöðugjalds og innheimtu fasteignaskatts á árinu 1972. Jafnframt eru úr gildi 
numin lög nr. 51 10. júní 1964, lög nr. 67 23. des. 1964, lög nr. 67 21. maí 1965, 
lög nr. 43 6. maí 1966, lög nr. 59 16. apríl 1968 og lög nr. 69 12. maí 1970. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

1. Á árinu 1972 er félagsmálaráðuneytinu heimilt að veita sveitarfélögum sér- 
stakt aukaframlag, ef í ljós kemur, að ákvæði laga þessara reynast þeim óhag- 
stæðari en lög nr. 51/1964. Slíkt framlag skal þó aðeins veita, ef hlutaðeigandi 
sveitarfélag innheimtir fasteignaskatt með fullu álagi, sbr. 3. mgr. 3. gr., leggur á 
fullt útsvar samkv. 25. gr. og fullt aðstöðugjald samkvæmt ákvæðum 38. gr. 

Heimilt er að endurgreiða Jöfnunarsjóði úr ríkissjóði framlög, sem veitt eru 
samkvæmt þessu ákvæði.
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9. Gjalddagi fasteignaskatts á árinu 1972 skal vera 15. maí, sbr. þó 4. gr. í. f. 

Hafi sveitarstjórn þá innheimt fasteignaskatt, skv. lögum nr. 51/1964, skal endur- 

greiða gjaldendum það, sem ofgreitt kann að vera. 
3. Fjármálaráðherra er heimilt að ákveða breytingu á hinu nýja fasteigna- 

mati til samræmis við verðlag í árslok 1971. 

Gjört í Reykjavík, 22. marz 1972. 

Kristján Eldjárn. 

Hannibal Valdimarsson. 

13. marz 1972. = Nr. 9. 

LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Brekkuborg 

í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaði í Sauðaneshreppi. 

Forserr ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sami- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Breiðdalshreppi jörðina Brekkuborg í Breið- 

dalshreppi í Suður-Múlasýslu. Verð jarðarinnar fer eftir samkomulagi, ef það næst. 
Náist ekki samkomulag um kaupverð, skal það ákveðið að mati dómkvaddra manna. 

Breiðdalshreppi er óheimilt að selja öðrum en ríkissjóði jörðina eða hluta af 

henni eða hlunnindi, sem henni fylgja. 

2. gr. 
Ríkissliórninni er heimilt að selja Marinó Jóhannssyni og Kristbirni Jóhanns- 

syni, Tunguseli, Sauðaneshreppi, jörðina Þorsteinsstaði í sama hreppi. Verð jarðar- 
innar fer eftir samkomulagi, ef það næst. Náist ekki samkomulag um kaupverð, 

skal það ákveðið að mati dómkvaddra manna. 

Kaupendum er óheimilt að selja öðrum en ríkissjóði jörðina eða hluta af henni 
eða hlunnindi, sem henni fylgja. 

3. gr. 
Lög bessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. marz 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 

Halldór FE. Sigurðsson .
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LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jarðirnar 

Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja Búlandshreppi jarðirnar Háls og Kambs- 
hjáleigu í Búlandshreppi í Suður-Múlasýslu. 

Verð jarðanna fer eftir samkomulagi, ef það næst. Náist ekki samkomulags um 
kaupverð, skal það ákveðið að mati dómkvaddra manna. 

Búlandshreppi er óheimilt að selja öðrum en ríkissjóði jarðirnar eða hluta af 
þeim eða hlunnindi, sem þeim fylgja. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. marz 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 11. = 13. marz 1972. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 54 27. apríl 1967, um Jarðeignasjóð. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
Aftan við 4. tölulið 1. gr. bætist 5. töluliður, svo hljóðandi: 

Jörð, sem eigandi hefur ekki tök á að sitja lengur vegna áhvílandi skulda, enda 

sé tryggt, að jörðin byggist samkvæmt lögum nr. 102 21. desember 1969, um ættar- 
óðul og erfðaábúð. 

2. gr. 
4. gr. laganna orðist svo: 
Við ákvörðun kaupverðs skv. Í. gr. skal af hálfu kaupanda höfð hliðsjón af 

gangverði hliðstæðra jarða, sé þess kostur, og fjármunum þeim, sem eigandi hefur 
lagt í jörðina. 

Náist ekki samkomulag um kaupverð, er hvorum aðila um sig heimilt að 

óska mats á jörðinni, skv. ákvæðum 8. gr.
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3. gr. 
Við 6. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Ábúendur jarða, sem selt hafa Jarðeignasjóði jarðir sínar, skv. 5. tölulið 1. gr., 

skulu jafnan eiga þess kost að kaupa þær aftur fyrir það verð, er um semst. Náist 
ekki samkomulag um verð milli Jarðeignasjóðs og kaupanda, er hvorum aðila um 
sig heimilt að óska mats nefndar þeirrar, sem starfar samkvæmt 8. gr. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 13. marz 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

22. janúar 1972. . Nr. 12. 

AUGLYSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, fór í dag til útlanda. 
Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 

Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 22. janúar 1972. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

25. janúar 1972. . Nr. 13. 
AUGLÝSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, kom í dag úr för sinni til útlanda og 
hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 25. janúar 1972. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Guðmundur Benediktsson.
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AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, fór í dag til útlanda. 
Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 

Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 1. marz 1972. 

Ólafur Jóhannesson.   
Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 15. 6. marz 1972. 

AUGLÝSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, kom í dag úr för sinni til útlanda og 
hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 6. marz 1972. 

Ólafur Jóhannesson. 
Guðmundur Benediktsson. 
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AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, 

nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 13. apríl 1972 á tillögu menntamálaráðherra um að 
staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76 17. júní 1958 fyrir Háskóla Ís- 
lands, með áorðnum breytingum: 

1. gr. 
50. gr. IH, síðasta málsgrein ákvæða þeirra, er fjalla um fyrri hluta próf í við- 

skiptafræðum, orðist svo: 

Stúdent er heimilt að þreyta próf á öllum venjulegum próftímum. Þó skulu 
próf í bókfærslu, reikningshaldi 1, reikningshaldi Il og reikningshaldi III tekin í 
framangreindri röð. Hið sama gildir um röð prófa í stærðfræði Í og stærðfræði II. 
Stúdent skal heimilt að fara í áður talin próf á sama próftímabili, eftir því sem við á, 
en próf aftar í röðinni skoðast sem ógilt, ef ekki er staðizt próf, sem er framar i 
röðinni. 

Síðasta málsgrein ákvæða þeirra í 50. gr. TI, er fjalla um síðari hluta próf í við- 
skiptafræðum, orðist svo: 

Stúdent skal hafa lokið fyrri hluta prófi, áður en hann segir sig til prófs í 
síðari hluta greinum. Heimilt er að þreyta próf á öllum venjulegum próftímum. 

50. gr. V., er ber fyrirsögnina Kennsluár og árlegur próftími, orðist svo: 
Próf skal halda 7.—-20. janúar, í mai— júní og 115. september. 
Síðari málsgr. töluliðarins falli brott. 

2. gr. 
51. gr., 4. töluliður, 1. málsgr., orðist svo: 

Almenn bókmenntasaga, almenn málsvísindi, bókasafnsfræði, danska, enska, 

finnska, franska, gríska, heimspeki, íslenzka, latína, norska, sagnfræði, sálarfræði, 

spænska, sænska, þýzka. Kennslan skal einkum stefna að því að undirbúa nemend- 
ur undir próf samkv. 53. og 54. gr. Kennslu til B.A.-prófs skal hagað þannig, að farið 
sé yfir námsefni hvers stigs á tveimur kennslumisserum. 

3. gr. 
52. gr. II1., 1. málsgr., orðist svo: 
1I1. Próf í latínu. Skyldir að taka próf þetta eru allir þeir stúdentar í heimspeki- 

deild, sem ekki hafa lokið þriggja ára námi í latínu í menntaskóla með minnst 
fjögurra vikustunda námi hvern vetur eða sama heildarstundafjölda á skemmri 
tíma. Undanþegnir prófinu eru þó þeir stúdentar, sem lesa til þriggja prófstiga í sál- 
arfræði eða bókasafnsfræði ásamt þremur stigum í prófgreinum annarra háskóla- 
deilda. Stúdent er skylt að hafa lokið þessu prófi, áður en hann lýkur þriðja stigs 
prófi í grein samkv. 53. gr. I. Prófið er aðeins skriflegt. 

A4 
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4. gr. 
Við 53. gr. 1., 4. málsgr., bætist: 

Heimilt er, að verklegar æfingar komi í stað prófs, og skal þá meðaleinkunn 
þeirra einkunna, sem gefnar eru fyrir einstakar æfingar, vera stigeinkunn. 

5. gr. 
Á eftir 5. málsgr. 58. gr. I. komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Heimilt er að skipta prófi á hverju stigi í grein í prófþætti. Skal þá gefa einkunn 

fyrir hvern prófþátt um sig, en stigeinkunn skal vera vegið meðaltal prófþáttaeink- 
unna samkvæmt reglum, sem deildin setur um vægi prófþátta á hverju prófstigi. 
Skal stúdent hljóta hina tilskildu lágmarkseinkunn 7 í hverjum þætti. Nú nær stúdent 
ekki tilskilinni lágmarkseinkunn í prófþætti, og er honum þá heimilt að endurtaka 
próf í þeim prófþætti einum. Stúdent er óheimilt að ganga undir próf á tilteknu stigi 
fyrr en hann hefur lokið öllum prófþáttum næsta stigs á undan. Heimilt er, að heima- 
ritgerð komi í stað prófþáttar eða hluta af prófþætti samkvæmt 5. mgr. 

6. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. Að því er tekur til stúdenta, er 

nú stunda nám í viðskiptadeild, taka breytingarnar á prófákvæðum gildi eftir því 
sem við á að mati deildarinnar. 

Í menntamálaráðuneytinu, 18. apríl 1972. 

Magnús T. Ólafsson. nn 
Birgir Thorlacius. 
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4. maí 1972. 3l Nr. 17. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 4 28. febr. 1966, um útflutningsgjald 

af sjávarafurðum. 

Forseti ÍsraNnDs 

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

1. gr. 
Í stað orðanna „Kr. 1 900.00% í 1. tl. 1. málsgr. 2. gr. komi: Kr. 2 300.00. 

2. gr. 
1. málsgr. 3. gr. orðist svo: 
Ríkissjóður annast innheimtu útflutningsgjalds samkvæmt 2. gr., og skiptast 

tekjur af því sem hér segir: 

1. Til greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiskiskipa samkvæmt reglum, sem 
sjávarútvegsráðuneytið setur .................00.0 0000 82.0% 

2. Til Fiskveiðasjóðs Íslands ...............0.000000 00. 114% 
3. Til Fiskimálasjóðs ...................200 000... 3.1% 
4. Til byggingar haf- og fiskirannsóknaskips ...........0.0.0000 0000... 1.8% 
5. Til byggingar rannsóknarstofnana sjávarútvegsins .................... 0.7% 
6. Til Landssambands ísl. útvegsmanna ...........0.20.0.00 0... 0.5% 
7. Til samtaka sjómanna skv. reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið setur  0.5% 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skulu ákvæði þeirra taka til útflutnings sjávar- 

afurða framleiddra eftir 1. janúar 1972. 
Þó skal sjávarútvegsráðherra heimilt að ráðstafa útflutningsgjaldi af saltaðri 

síld og flökum úr saltaðri síld, sem flutt er út á árinu 1972, til síldarútvegsnefndar, 

m. a. vegna kostnaðar við öflun markaða fyrir saltaða síld af fjarlægum miðum. 

Gjört í Reykjavík, 4. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús K jartansson. 

  

Stjórnartíðindi A 6, nr. 17. Útgáfudagur 12. maí 1972. 
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Nr. 18. 32 4. apríl 1972. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað síðasta málsliðar 2. gr. laganna komi: 
Seðlabanki Íslands hefur á hendi rekstur Verðjöfnunarsjóðs, og skal hann 

ávaxta fé hans í samráði við stjórn sjóðsins, annaðhvort í erlendri mynt eða ís- 

lenzkum krónum. Verði breyting á gengi íslenzku krónunnar, skal fé sjóðsins um- 
reiknast til hækkunar eða lækkunar, eftir því sem við á, Í samræmi við gengis- 
breytinguna, að því leyti sem það kann að vera ávaxtað í íslenzkum krónum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 4. apríl 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Lúðvík Jósepsson. 

Nr. 19. . 19. apríl 1972. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 74 28. apríl 1962, um innflutning búfjár. 

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

Þþykki mínu: 

1. gr. 
TI. kafli laganna orðist svo: 

TI. KAFLI 

ll. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. gr. getur landbúnaðarráðherra heimilað innflutning 

á djúpfrystu sæði úr nautum af Galloway-kyni, en eingöngu til notkunar í sótt- 
varnarstöð ríkisins, er verði valinn staður, þar sem góð skilyrði eru til einangrunar 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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og önnur aðstaða ákjósanleg að dómi yfirdýralæknis og stjórnar Búnaðarfélags 
Íslands. 

Þessa heimild má landbúnaðarráðherra því aðeins nota, að stjórn Búnaðar- 

félags Íslands, yfirdýralæknir og forstöðumaður Tilraunastöðvar háskólans í meina- 
fræði mæli með innflutningi djúpfrysts sæðis hverju sinni. 

12. gr. 
Gripir þeir, sem sæði skal flutt úr til Íslands, skulu valdir af ráðunaut Búnaðar- 

félags Íslands í nautgriparækt, enda hafi naut þau, sem hann velur, verið undir 

opinberu heilbrigðiseftirliti á sæðingarstöð í eitt ár að minnsta kosti. Áður en inn- 
flutningur sæðis úr tilteknum nautum er ákveðinn, skal yfirdýralæknir ganga úr 
skugga um hjá viðkomandi heilbrigðisyfirvöldum búfjár, að eigi gangi eða hafi 
sengið næstliðið ár á viðkomandi sæðingarstöð eða í héraði því, sem hún er í, 
neinir þeir smitsjúkdómar, sem ætla má að borizt gætu til landsins með sæðis- 
flutningum. 

13. gr. 
Landbúnaðarráðherra skal láta setja á stofn og starfrækja sóttvarnarstöð, er 

verði staðsett í samráði við yfirdýralækni og stjórn Búnaðarfélags Íslands. Skal 
ráða sérstakan umsjónarmann til þess að sjá um framkvæmdir og daglegan rekstur 
hennar. Þar skal hafa í öruggri vörzlu þá nautgripi innlenda, sem sæða á með inn- 
fluttu sæði til kynblöndunar, sem og afkvæmi þeirra. Í því skyni skal landbúnaðar- 
ráðherra útvega hæfilega marga valda gripi að fengnum tillögum ráðunautar Búnaðar- 
félags Íslands í nautgriparækt. 

Áður en hinir íslenzku gripir eru fluttir í sóttvarnarstöðina, skulu umsjónar- 
maður stöðvarinnar og yfirdýralæknir ganga úr skugga um, að gripirnir séu eigi 
grunaðir um eða haldnir smitsjúkdómum. 

Hlíta skal tillögum yfirdýralæknis um gerð og tilhögun girðinga, bygginga og 
annarra nauðsynlegra mannvirkja og útbúnaðar í sóttvarnarstöðinni, í samráði við 
stjórn Búnaðarfélags Íslands. Allur kostnaður við stofnun sóttvarnarstöðvar, rekst- 
ur hennar, nauðsynlegar rannsóknir, kaup og flutning á gripum, sæði, útbúnaði 
o. s. frv. greiðist úr ríkissjóði. 

14. gr. 
Umsjónarmaður sóttvarnarstöðvar skal ráðinn af landbúnaðarráðherra að fengn- 

um tillögum yfirdýralæknis. Umsjónarmaður skal vera dýralæknir, er hafi sérstaka 
þjálfun í búfjársæðingum og sóttvörnum. Hann skal sjá um og vera ábyrgur fyrir 
því, að öllum fyrirmælum um einangrun búfjár á sóttvarnarstöðinni sé fylgt í hvi- 
velna og að öll starfsemi á stöðinni fari í öllu fram samkvæmt lögum þessum og 
þeim reglum og fyrirmælum, sem um það verða gefin. Hann skal fylgjast reglulega 
með heilbrigði gripa á sóttvarnarstöðinni og annast sæðingu þeirra. Umsjónarmanni 
er óheimilt að stunda lækningar dýra utan sóttvarnarstöðvarinnar. 

Með sérstöku erindisbréfi skal kveða nánar á um störf og skyldur umsjónar- 
manns sóttvarnarstöðvarinnar. 

15. gr. 
Í sóttvarnarstöð ríkisins skal hreinrækta holdanautastofn með síendurtekinni 

notkun djúpfrysts sæðis, sem flutt hefur verið inn úr Galloway-nautum, í íslenzkar 
kýr og afkvæmi þeirra. Kynblöndun þessi skal gerð samkvæmt áætlun, er land- 
búnaðarráðherra setur samkvæmt tillögum nautgriparæktarráðunautar Búnaðarfé- 
lags Íslands, sem hefur yfirumsjón með ræktuninni. 

Landbúnaðarráðherra er heimilt í samráði við stjórn Búnaðarfélags Íslands og 
yfirdýralækni að kaupa íslenzka nautgripi og flytja í sóttvarnarstöðina, eftir að hún
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er tekin til starfa, ef brýna nauðsyn ber til að auka eða endurnýja hinn upphaflega 
stofn, enda sé ýtrustu varúðarreglum fylgt um, að gripirnir séu eigi haldnir smit- 
sjúkdómum. 

16. gr. 
Þau naut erlend, sem velja skal úr djúpfryst sæði til innflutnings, skulu hafa 

verið á sæðingarstöð undir opinberu heilbrigðiseftirliti eigi skemur en eitt ár sam- 
fellt. Eigi má flytja til landsins sæði úr öðrum nautum en þeim, sem sýnt hafa 
mikla frjósemi, eru heilbrigð og laus við smitsjúkdóma að dómi heilbrigðisyfirvalda 
þar í landi. Til frekari fullvissu skulu nautin skoðuð af íslenzkum dýralækni. Enn 
Íremur skulu nautin hafa sýnt neikvæða útkomu við sjúkdómsgreiningarpróf gerð 
samkvæmt nánari skriflegri fyrirsögn yfirdýralæknis hverju sinni. Skal vottorð um 
slíkar prófanir fylgja sæðissendingum til landsins. Þess skal vandlega gætt við 
flutning og geymslu á innfluttu sæði, að eigi stafi smithætta af umbúðum eða 
útbúnaði. 

Leitast skal við að flytja sem mest magn af nautasæði í einu til landsins, helzt 
svo, að það endist í áætlaða kynblöndun gripa í sóttvarnarstöðinni. 

Umsjónarmaður sóttvarnarstöðvar eða fulltrúi hans skal hafa umsjón með 
sæðistöku erlendis, meðhöndlun þess, pökkun, merkingu og geymslu, svo að tryggt sé, 
að engin mistök eigi sér stað. 

17. gr. 
Að fengnum tillögum yfirdýralæknis setur landbúnaðarráðherra reglugerð um 

daglegan rekstur sóttvarnarstöðvarinnar. Þar skulu vera glögg ákvæði um, hvaða 
afurðir megi flytja frá sóttvarnarstöðinni og í hvaða ástandi, enn fremur hvernig 
samgöngum við stöðina skuli hagað, hvernig úrgangi og áburði skuli ráðstafað og 
hvaða varúðarráðstafanir skuli gerðar til þess að hindra, að smitsjúkdómar berist 
frá stöðinni eða inn í hana o. s. frv. 

18. gr. 
Komi upp alvarlegur smitsjúkdómur í búfé á sóttvarnarstöð ríkisins, sem ó- 

þekktur er hér á landi, skal gera hverjar þær ráðstafanir, sem þurfa þykir til að 
hefta útbreiðslu hans, m. a. fella búfé stöðvarinnar, ef nauðsyn krefur, og stöðva 
dreifingu á sæði þaðan. 

19. gr. 
Aldrei má flytja búfé úr sóttvarnarstöð ríkisins, og girða skal tryggilega fyrir 

það, að það hafi nokkurn samgang við búfé utan hennar. 
Eigi er heimilt að flytja sæði úr nautum sóttvarnarstöðvarinnar til notkunar 

utan hennar fyrr en 3 árum eftir að fyrst voru sæddir gripir í henni með innfluttu 
sæði, enda hafi ekki komið fram neinn hættulegur smitsjúkdómur í nautgripum 
stöðvarinnar eða grunur um slíkan sjúkdóm. 

Heimilt er að geyma djúpfryst sæði úr nautum sóttvarnarstöðvarinnar utan 
hennar að fengnu samþykki og eftir fyrirsögn yfirdýralæknis. 

Umsjónarmaður sóttvarnarstöðvar skal safna sæði úr nautum sóttvarnarstöðvar- 
innar, djúpfrysta það, merkja og geyma, sem og sjá um flutning á því úr stöðinni sam- 
kvæmt reglum, sem landbúnaðarráðherra setur að fengnum tillögum yfirdýralæknis 
og nautgriparæktarráðunautar Búnaðarfélags Íslands. 

Um dreifingu sæðis skal fara samkvæmt ákvæðum búfjárræktarlaga. 
Landbúnaðarráðherra skal láta koma upp aðstöðu utan sóttvarnarstöðvarinnar 

til kynblöndunar nautgripa með notkun sæðis úr nautum í stöðinni. 

20. gr. 
Nú er eigi talin þörf á frekari notkun innflutts sæðis úr Galloway-nautum í 

sóttvarnarstöðinni, að mati ráðunautar Búnaðarfélags Íslands í nautgriparækt, og
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er landbúnaðarráðherra þá rétt að leggja starfsemi sóttvarnarstöðvarinnar niður. 
Skal þá eyða öllu innfluttu sæði, sem þar kann að vera geymt, og gera aðrar nauð- 
synlegar ráðstafanir til þess að tryggja, að eigi dreifist smitsjúkdómar frá sótt- 
varnarstöðinni, eftir að starfsemi hennar er hætt. Gripi stöðvarinnar skal fella og 
fara með afurðirnar eins og ákvæði 17. gr. mæla fyrir um. Jafnframt skal ýtarleg 
rannsókn fara fram á því, hvort gripirnir hafa verið haldnir nokkrum sjúkdómum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. april 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

| RA 

"Halldór E. Sigurðsson. 

21. apríl 1972. . Nr. 20. 

LÖG 

um bann við losun hættulegra efna í sjó. 

Forseti ÍsLaNnDs 

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

1. gr. 
Íslenzkum skipum er bannað að losa í sjó, hvort heldur er innan eða ulan 

íslenzkrar lögsögu, öll þau efni eða efnasambönd, sem hættuleg geta verið sjávar- 
lífi eða heilsu manna. 

Bann þetta nær yfir: 1) Öll eiturefni, lífræn og ólífræn, auðleysanleg og tor- 
leysanleg sambönd málma og málmleysingja. 2) Geislavirk efni. 3) Sprengiefni. 

2. gr. 
Ráðherra gefur út reglugerð. þar sem öll hin bönnuðu efni eru tæmandi talin, 

og frekari fyrirmæli um framkvæmd bannsins, eftir því sem þurfa þykir. 
Einnig má ákveða í reglugerð bann eða fyrirmæli um losun efna, sem ekki 

eru eitruð eða hættuleg, en seta orsakað alvarlega hindrun við fiskveiðar eða 
siglingar, ef sökkt er á ákveðnum stöðum. 

3. gr. 
Íslenzkum ríkisborgurum eða fyrirtækjum er einnig bannað að stuðla að losun 

hinna bönnuðu efna. 
4. gr. 

Ákvæði 1—-3. gr. eiga einnig við um losun þarnefndra efna eða efnasambanda 
á hafi úli úr öðrum flutningstækjum en skipum. 

5. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd þær alþjóðasamþykktir, 

sem kunna að verða gerðar um varnir gegn mengun alþjóðlegra hafsvæða, og skulu 
auglýsingar um staðfestingu og gildistöku viðkomandi samþykkta birtast í C-deild 
Stjórnartíðinda.
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6. gr. 
Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála og varða brot 

sektum. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 21. april 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Lúðvik Jósepsson. 

Nr. 21. = 27. april 1972. 

LÖG 

um breyting á skipulagsskrá nr. 79 18. sept. 1929 fyrir minningarsjóð hjónanna 

Halldórs Jónssonar og Matthildar Ólafsdóttur frá Suður-Vík og dætra þeirra, 

Guðlaugar og Sigurlaugar, til stofnunar elliheimilis fyrir 

Vestur-Skaftafellssýslu og Eyjafjöll. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við 2. gr. skipulagsskrárinnar bætist: 
Heimilt er og einstaklingum og fyrirtækjum að láta gjafir renna í sjóð þennan. 

2. gr. 
3. gr. skipulagsskrárinnar orðist svo: 
Peningaupphæð sjóðsins skal geymast og ávaxtast í lögleyfðum banka eða spari- 

sjóði og skulu vextir árlega leggjast við sjóðseign að fullu, þar til féð verður notað 
samkvæmt því, er síðar segir. 

3. gr. 
Úr 4. gr. skipulagsskrárinnar falli niður málsliðurinn: 
„Öllu fólki, sem á heimilið er tekið, veitist þar að öllu leyti ókeypis vist og 

aðhlynning, svo fremi sem eigi þarf að flytja það á sjúkrahús“. 

4. gr. 
1) 2. mgr. 5. gr. hljóði svo: 

Byggingin skal reist í Vík í Mýrdal, en jörðin Suður-Hvammur, sem ánafnast 
sjóðnum í þessu skyni, með öllu, sem henni fylgir og fylgja ber, verður full og 
óátalin eign sjóðsins frá þeim tíma, er byrjað er á stofnun elliheimilis. 

2) 1. málsl. 3. mgr. 6. gr. orðist svo: 
Í þessu húsi skulu eiga heima gamalmenni þau, sem sjóðsstjórnin veitir 

viðtöku, til æviloka, eða svo lengi sem þau kjósa. 
3) Niðurlag 3. mgr. 5. gr. („svo og önnur nauðsynleg hús“ o. s. frv.) falli niður. 

5. gr. 
Síðari málsl. 6. gr. falli niður.
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6. gr. 
Í 7. gr. skipulagsskrárinnar falli niður orðin: „leggur stofnunin til þess efni, 

en allt, sem gamalmennin vinna, meðan þau dvelja á heimilinu, rennur til stofnun- 
arinnar og notast í hennar þarfir“. 

7. gr. 
1) Aftan við 2. málsl. 1. mgr. 8. gr. bætist: en framangreindir erfingjar búsettir 

utan Vestur-Skaftafellssýslu mega velja einn úr sínum hópi í stjórnina, sem 
þá verður skipuð 6 mönnum. 

2) 4. málsl. 1. mgr. 8. gr. hljóði svo: 
Samkomustaður stjórnarinnar, er hún heldur fundi, skal vera í Vík í Mýr- 

dal. 

Gjört að Bessastöðum, 27. april 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nu nn 

Ólafur Jóhannesson. 

3. maí 1972. 2 Nr. 

LOG 

um Stýrimannaskólann í Reykjavík. 

Forseti ÍstanDs 

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

I. KAFLI 

Markmið skólans og skipulag. 

1. gr. 
Markmið Stýrimannaskólans er að veita þá fræðslu, er þarf til að standast 

fiskimannapróf, farmannapróf og próf skipstjóra á varðskipum ríkisins. 

2. gr. 
Skipstjórnarnám skal vera í 4 stigum, og veiti hvert stig tiltekin atvinnurétt- 

indi, eins og þau verða ákveðin í lögum um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna. 
1. stig farmanna og fiskimanna, námstími 6 mán. 
2. stig farmanna og fiskimanna, námstími 71% mán. 
3. stig farmanna, námstími 7'% mán. 
4. stig skipstjóraefna á varðskipum ríkisins, námstími 4 mán. 
Heimilt er að lengja námstímann með reglugerðarákvæði. 

3. gr 
Til þess að ljúka 2., 3. og 4. stigi skipstjórnarnáms þarf nemandi áður að hafa 

lokið lægri stigum. 

A5
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II. KAFLI 

Kennsla. 

4. gr. 
Í skólanum skal kenna: stærðfræði, siglingafræði, þar með talin kennsla í 

notkun siglinga- og fiskileitartækja, íslenzku, ensku, dönsku, eðlisfræði, rafmagns- 
fræði, vélfræði, sjórétt, landa- og veðurfræði, heilsufræði, bókhald, viðskiptafræði, 
sjómennsku og íþróttir, einkum sund. Þá skal leitazt við að veita nemendum fiski- 

mannadeildar fræðslu um fiskverkun og annað, er lýtur að meðferð og geymslu 
fisks um borð í skipum. 

Auk þessa skal kenna þær fræðigreinar, sem sérstaklega er krafizt fyrir skip- 
stjóraefni á varðskipum ríkisins. 

Heimilt er að bæta við námsgreinum, ef þörf þykir. Kennslumagn í hverri grein 
skal ákveðið í reglugerð. 

III. KAFLI 

Inntaka nemenda. 

5. gr. 
Almenn inntökuskilyrði í skólann eru þessi: 

1. Að fullnægja kröfum reglugerðar um siglingatíma. 
2. Að hafa þá sjón, heyrn og málfæri, sem yvfirmannsstaða krefst. 
3. Að kunna sund. 
4. Að vera ekki haldinn neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er geti orðið 

öðrum nemendum skaðvænir. 
5. Að hafa lokið gagnfræðaprófi eða hliðstæðu prófi. 

Heimilt er að halda námskeið við skólann fyrir þá, sem ekki hafa gagnfræða- 
próf eða annað hliðstætt próf. Námskeið þetta skal standa minnst 4 mánuði. Náms- 
greinar skulu vera: Stærðfræði, eðlisfræði, íslenzka, enska og danska. Skal náms- 
efnið miðað við það, sem kennt er til gagnfræðaprófs í þessum greinum. Próf frá 
þessu námskeiði með tilskilinni einkunn veitir rétt til setu í 1. bekk, sé öðrum 

inntökuskilyrðum fullnægt. 

IV. KAFLI 

Kennslutími. 

6. gr. 
Heimilt er að halda hálfsmánaðar námskeið í stærðfræði og íslenzku eða fleiri 

greinum að haustinu, áður en skóli hefst, fyrir þá, er ekki náðu tilskilinni lágmarks- 
einkunn í þessum greinum til að setjast í hærri bekk, en náðu þó tilskilinni lág- 
marksmeðaleinkunn, eins og ákveðið verður í reglugerð. 

V. KAFLI 

Próf. 

7. gr. 
Próf skulu haldin í lok kennslutímabils hvers stigs, og skulu gefin út próf- 

skirteini fyrir hvert stig. Prófskírteini við próf 2. stigs, 3. stigs og 4. stigs skulu 
gefin út bæði á íslenzku og ensku.
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8. gr. 
Við próf 1., 2., 3. og d. stigs skal auk kennarans, sem prófar, vera einn próf- 

dómari í hverri grein, nema í siglingafræði skulu vera tveir prófdómarar, og skipar 
ráðuneytið prófdómara að fengnum tillögum skólastjóra. 

9. gr. 
Vilji maður ganga undir próf án þess að hafa stundað nám við skólann, skal 

hann senda menntamálaráðuneytinu beiðni um það eigi síðar en tveimur mánuðum 
áður en próf hefst, og skal fylgja beiðninni vottorð um, að umsækjandi fullnægi 
kröfum þeim, er um getur í 1—5. lið 5. gr. þessara laga, og vottorð um þann undir- 
búning, er hann hefur fengið. 

Heimilt skal skólastjóra að veita manni leyfi til að ganga undir próf upp úr 
undirbúningsdeildinni, þótt hann hafi ekki stundað þar nám. 

VI. KAFLI 

Kennarar skólans. 

10. gr. 
Menntamálaráðuneytið skipar skólastjóra við skólann og fasta kennara eftir 

þörfum að fengnum tillögum skólastjóra. Skólastjóri ræður stundakennara eftir 
þörfum. 

Laun skólastjóra og fastra kennara skulu ákveðin í kjarasamningum starfs- 

manna ríkisins eða með dómi kjaradóms. 

11. gr. 
Til þess að geta orðið skólastjóri Stýrimannaskólans þarf hlutaðeigandi að 

hafa lokið farmannaprófi skólans eða jafngildu prófi annars staðar og síðan stundað 
framhaldsnám í raungreinum skólans og lokið prófi í þeim við innlendan eða 
erlendan skóla. 

Til þess að verða fastur kennari í siglingafræði verður hlutaðeigandi að hafa 
lokið að minnsta kosti farmannaprófi 3. stigs eða sambærilegu prófi, þó má veita 
undanþágu frá þessum ákvæðum, þegar sérstaklega stendur á. Fastur kennari í 
siglingafræði við 3. stig farmannadeildar verður að hafa lokið prófi frá deildinni 
fyrir skipstjóraefni á varðskipum ríkisins eða sambærilegu prófi. 

Til þess að verða tungumálakennari skólans verður hlutaðeigandi að hafa lokið 
háskólaprófi í kennslugrein sinni við skólann. Þó má veita undanþágu frá þessu 
ákvæði, þegar sérstaklega stendur á. 

Enginn getur fengið veitingu fyrir embætti við skólann, nema hann hafi gegnt 
því á fullnægjandi hátt sem settur í eitt ár að minnsta kosti. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

12. gr. 
Kostnaður við skólahaldið greiðist úr ríkissjóði. 

13. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur reglugerð, þar sem ákveðið sé um námsefni fyrir 

hvert stig. Enn fremur ákvæði um próf og einkunnir, inntöku nemenda í skólann, 

kennslutilhögun, námskeið og annað, er varðar skólahaldið almennt.
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14. gr. 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans. 
I skólanefnd eiga sæti 7 menn. Ráðuneytið skipar 5 skólanefndarmenn til 

4 ára Í senn: tvo samkvæmt tilnefningu Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, 
annan úr farmannastétt, hinn úr fiskimannastétt, einn samkvæmt tilnefningu Vinnu- 
veitendasambands Íslands og einn samkvæmt tilnefningu Landssambands íslenzkra 
útvegsmanna. Formann skipar ráðuneytið án tilnefningar. Tvo skólanefndarmenn 
skipar ráðuneytið til eins árs í senn samkvæmt tilnefningu nemenda skólans. Til- 
nefning fulltrúa nemenda skal fara fram eftir reglum, sem ráðuneytið setur. 

Skólanefndin skal fylgjast með kennslutilhögun og námsefni og vera skólastjóra 
til aðstoðar í málefnum skólans almennt. 

15. gr. 
Námskeið, er veiti þá fræðslu, sem um getur í 5. gr., svo og þá fræðslu, sem þarf 

til að standast fiskimannapróf 1. stigs og jafnframt til að setjast í 2. bekk í stýri- 
mannaskóla, skal skólastjóri Stýrimannaskólans í Reykjavík láta halda árlega á 
eftirfarandi stöðum, þegar næg þátttaka er að dómi ráðuneytisins: Akureyri, Ísafirði 
og í Neskaupstað. 

Námskeiðin skulu haldin á sama tíma og kennsla fer fram í sams konar deildum 
Stýrimannaskólans í Reykjavík. Inntökuskilyrði skulu vera hin sömu og í sams 

konar deildir í Reykjavík. 
Heimilt er að hafa námskeiðin á öðrum stöðum en að ofan greinir, að tilskildu 

samþykki menntamálaráðuneytisins. 
Í reglugerð skal ákveðið nánar um lágmarksþátttöku o. fl. varðandi námskeiðin. 

Verkefni fyrir skrifleg próf við lok námskeiðanna skulu send frá Stýrimannaskól- 
anum í Reykjavík. Prófdómara skipar menntamálaráðuneytið að fenginni tillögu 
skólastjóra Stýrimannaskólans í Reykjavík. 

Kostnaður við námskeiðin greiðist úr ríkissjóði af fjárlagalið Stýrimanna- 
skólans. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Þó skulu ákvæði laga nr. 84/1966 gilda um þá, er 

hafa hafið nám í skólanum, áður en lögin taka gildi. 

Gjört í Reykjavík, 3. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús T. Ólafsson.



3. maí 1972. 41 Nr. 23. 

LÖG 

um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
13. gr. orðist svo: 
Nú hefur viðurkennt vátryggingafélas, sbr. 70. gr., greitt bætur samkvæmt fram- 

angreindu, og skal þá sá, sem fébótaábyrgð ber á tjóni samkvæmt 69. gr., endur- 
greiða vátryggingafélaginu fjárhæð, sem nemur 2.5%, af vátryggingarfjárhæð öku- 
tækisins samkvæmt 1. mgr. 70. gr., ef tjónið nemur þeirri fjárhæð, en ella að fullu. 
Endurkröfurétti þessum fylgir lögveð í ökutækinu á sama hátt og greinir í 4. mgr. 
69. gr., þó þannig að veðband það, sem þar greinir, gangi fyrir. 

Auk þess, sem í 1. mgr. getur, á vátrvggingafélags endurkröfurétt á hendur hverj- 
um þeim, sem valdið hefur slysi eða tjóni af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. 
Lækka má endurkröfuna með hliðsjón af sök tjónvalds, efnahag hans, fjárhæð 
tjónsins eða öðrum atvikum. 

Bannað er að kaupa tryggingu gegn endurkröfu vátrvggingafélass. 

2. gr. 
3. málsl. 76. gr. orðist svo: 
Nefndin kveður á um, hvort endurkröfurétti samkvæmt 2. mgr. 73. gr. skuli 

beitt gegn þeim, sem talinn er eiga sök. 

3. gr. 
78. gr. orðist svo: 
Allar bótakröfur samkvæmt þessum kafla, bæði á hendur þeim, sem ábyrgur 

er, og vátryggingafélagi, svo og endurkröfur vátryggingafélags samkvæmt 2. mgr. 
73. gr., fyrnast á fjórum árum frá lokum þess almanaksárs, sem kröfuhafi fékk 
vitneskju um kröfu sina og átti þess fyrst kost að leita fullnustu hennar. Endur- 
kröfur vátryggingafélags samkvæmt 1. mgr. 73. gr. fyrnast á einu ári frá lokum 
þess almanaksárs, sem félagið innti greiðslu af hendi. Kröfur þessar fyrnast þó 
í síðasta lagi á 10 árum frá því að tjónsatburðurinn varð. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 3. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Ólaf ur Jóhannesson.



Nr. 24. 42 20. maí 1972. 

LÖG 

um heimild sveitarfélaga til stofnunar og starfrækslu atvinnu- og 

þjónustufyrirtækja með takmarkaðri ábyrgð. 

Forseti ÍsLaNnDs 

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

1. gr. 
Sveitarfélögum skal heimilt að stofna til atvinnufyrirtækja með takmarkaðri 

ábyrgð, sem þau reka ein sem einkaeigendur án hlutdeildar annarra. Skal ábyrgðin 
þá takmörkuð við stofnfé það, sem lagt er fram til fyrirtækisins, og önnur framlög 
og ábyrgðir, sem sveitarstjórn kann að ákveða. 

2. gr. 
Fyrirtækjum sveitarfélaga með takmarkaðri ábyrgð er rétt og skylt að hafa 

orðin: „Sveitarfélagarekstur með takmarkaðri ábyrgð“ í heiti sínu, eða skammstöf- 

unina: „STÁ?. 

3. gr. 
Nú er fyrirtæki stofnað skv. lögum þessum, og skal stofnandi þess þá setja því 

samþykktir, er staðfestar séu af félagsmálaráðherra. Í samþykktum þessum skal 
greina heiti fyrirtækis og heimilisfang, tilgang þess og upphæð stofnfjár. Þar skulu 
vera skýr ákvæði um stjórn fyrirtækis og framkvæmdastjóra, valdsvið þeirra og 
verksvið og hverjir skuldbindi fyrirtækið. Enn fremur skulu vera þar ákvæði um 
reikningsskil og endurskoðun. Skal hafa hliðsjón af reglum hlutafélagalaga um 
þessi efni, eftir því sem við á. Ef ráðherra telur, að gallar séu á samþykktum fyrir- 
tækis, skal hann veita stofnanda tækifæri til að bæta úr þeim, en synjar um stað- 
festingu ella. 

4. gr. 
Lágmarksstofnfé fyrirtækja þeirra, sem hér um ræðir, skal vera kr. 100 000.00. 

5. gr. 
Lögreglustjóri skal halda skrá um fyrirtæki þau, sem stofnuð eru skv. lögum 

þessum. Skal senda honum tilkynningu um stofnun fyrirtækis, er ráðherra hefur 
staðfest samþykktir þess. Tilkynningin skal síðan birt í Lögbirtingablaði eins og 
aðrar tilkynningar til félagaskrár. Ráðherra skal setja nánari reglur um, hvað greina 
skuli í tilkynningum, og láta gera eyðublöð fyrir þær. Breytingar á samþykktum, 
stjórn og prókúru skal tilkynna og birta eftir sömu reglum og gilda um tilkynningu 
um stofnun. 

6. gr. 
Fyrirtæki stofnuð og rekin samkvæmt lögum þessum skulu hlíta skattskyldu eins 

og félög þau, sem um ræðir í fyrri málslið a-liðar 1. mgr. 5. gr. laga nr. 68/1971, um 
tekjuskatt og eignarskatt.
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7. gr. 
Ákvæði VIII. kafla laga um hlutafélög, nr. 77 frá 27. júní 1921, um refsingar 

o. fl. skulu gilda um brot gegn lögum þessum, eftir því sem við á. 

8. gr. 
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

Hannibal Valdimarsson. 

20. maí 1972. . Nr. 25. 
LÖG 

um breyting á skipulagslögum, nr. 19 1964. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
Við 31. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Innan skipulagsskyldra staða getur sveitarstjórn, að fengnu samþykki skipulags- 

stjórnar, bannað efnistöku, grjótnám eða annan verulegan tilflutning eða brottnám 
jarðarefna, ef líklegt má telja, að það valdi röskun lands, sem leitt getur af sér upp- 
blástur eða valdið verulegum erfiðleikum við framkvæmd skipulags, sem þegar hefur 
verið ákveðið, eða við væntanlega gerð skipulagsuppdrátta af svæðinu og fram- 
kvæmd síðar. Sömuleiðis getur sveitarstjórn með samþykki skipulagsstjórnar sett 
það skilyrði fyrir því að falla frá slíku banni, að landssvæði það. sem efni er tekið 
úr, verði að framkvæmdum loknum lagfært eftir ákvörðun sveitarstjórnar, og krafizt 

hæfilegra trygginga fyrir efndum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Hannibal Valdimarsson.



Nr. 26. 44 25. maí 1972. 

LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna 

framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1972. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út til sölu innan- 

lands ríkisskuldabréf eða spariskírteini að fjárhæð allt að 500 millj. kr. 

2. gr. 
Heimilt er að verðtryggja skuldabréf þau og spariskírteini, sem gefin verða út 

skv. Í. gr., með því að binda vexti af þeim og afborganir vísitölu. 
Um lánstíma, vexti og önnur lánskjör, svo og fyrirkomulag verðtryggingar, fer 

eftir ákvörðun fjármálaráðherra. 

3. gr. 
Ríkisskuldabréfin og spariskírteinin, sbr. 1. gr., svo og vextir af þeim og verð- 

bætur skulu undanþegin framtalsskyldu og skattlagningu á sama hátt og sparifé, 
sbr. 21. gr. laga nr. 68/1971. Skuldabréfin og spariskírteinin skulu skráð á nafn 
eigenda. 

4. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt að sefa út ný ríkisskuldabréf eða spariskírteini skv. 

ákvæðum 2. gr., eftir því sem á þarf að halda í stað þeirra, er upphaflega verða 
útgefin skv. ákvæðum 1. gr., að viðbættri áfallinni verðlagsuppbót. 

Heimilt er að taka innlend lán að fjárhæð allt að 30 millj. kr. vegna landhelgis- 
sæzlu til flugvélarkaupa og allt að 23 millj. kr. til að endurlána Þorgeir og Ellert 
hf., Akranesi, til endurbyggingar skipalyftu, gegn þeim tryvggingum, sem ríkisstjórnin 
metur gildar. 

Heimilt er að taka innlent lán vegna vegáællunar allt að 95 millj. kr., þar af 
vegna Djúpvegar 25 millj. kr. og vegna Norðurlandsáætlunar 20 millj. kr. 

5. gr. 
Heimilt er að ábyrgjast innlend eða erlend lán að jafnvirði allt að 330 millj. kr. 

vegna Fiskveiðasjóðs Íslands, allt að 150 millj. kr. vegna Laxárvirkjunar til fram- 

kvæmda þar, allt að 56 millj. kr. vegna Áburðarverksmiðju ríkisins vegna stækkunar 

verksmiðjunnar, allt að 11 millj. kr. vegna virkjunar Mjólkár II og allt að 60 millj. 
kr. vegna Lánasjóðs sveitarfélaga til að endurlána sveitarfélögum vegna hitaveitu- 
framkvæmda. Enn fremur er heimilt að ábyrgjast allt að 60 millj. kr. erlent lán til 
byggingar flutningslínu raforku á Norðurlandi. 

6. gr. 
Lánsfé því, sem aflast með sölu ríkisskuldabréfa eða spariskirteina skv. 1. gr., 

með endurgreiðslu af áður útgefnum spariskírteinalánum og lánsfé, sem aflað hefur 

verið með sölu spariskirteina skv. heimild í lögum nr. 82/1971, skal verja sem hér 
segir:
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Millj. kr 

Landshafmir .................22 0000. 28 
Flugöryggismál ................20020 0000 16 
Rafmagnsveitur ríkisins, framkv. .............000..0...... 168 
Rafmagnsveitur ríkisins, lenging lána .................... 20 
Sveitarafvæðing ................00.00 0000 57 
Vatnsorkurannsóknir ...............02.0000. 00 enn 15 
Jarðhitarannsóknir ................2202 0000... sver 17 
Jarðvarmaveitur ..............20200 0... nn es 7 
Blævardalsárvirkjun ............0...000 020 0..0nn 4 
Rannsóknastofnanir á Keldnaholti ................00000... 6 
Endurbætur á Landssmiðju .........0.0000.00 0020... 3 
Lögreglustöð ..............000.20.0 0. nn 14 
Reykjanesbraut ..............20.000 0000 45 
Hafnarfjarðarvegur í Kópavogi .........0.020000 0000... 30 
Austurlandsáætlun ............0.0000 0000 en enn 75 
Norðurlandsáætlun .............0.0000 00 seven 100 
Halli á framkvæmdaáætlun 1971 .............2000. 0000... 35 

640 
Til Framkvæmdasjóðs Íslands ............0.000000000... 360 

Samtals 1000 
7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 25. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S)   
Halldór E. Sigurðsson. 

3. maí 1972. = Nr. 27. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 41/1968, um verzlunaratvinnu. 

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

Þykki mínu: 
1. gr. 

Við 3. tl. 4. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Ráðherra getur veitt undanþágu frá skilyrðum þessa töluliðs, þegar sérstak- 

lega stendur á að hans mati. 
2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 3. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús K jartansson. 
A6



Nr. 28. 46 12. maí 1972. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð 

á lánum til kaupa á skuttogurum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt, gegn þeim tryggingum, sem hún metur gildar, að veita 

sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum. Ábyrgð má veita fyrir allt að 

80% af kaupverði skuttogara. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Halldór EF. Sigurðsson. 

Nr. 29. Á 12. maí 1979. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 111 30. des. 1970, um virkjun Lagarfoss. 

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

þvkki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „í allt að 8000 hestafla orkuveri“ í 1. gr. laganna komi: í allt 

að 10000 hestafla orkuveri. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Magnús Kjartansson.



15. maí 1972. 47 Nr. 30. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 94 19. nóv. 1970, um ráðstafanir til stöðugs 

verðlags og atvinnuöryggis. 

ForseTi ÍstanDs 

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

1. gr. 
Fyrri málsliður fyrri málsgr. 2. gr. laganna orðist svo: 
Á tímabilinu 1. desember 1970 til 31. desember 1971 skal leggja á sérstakan 

launaskatt, er nemi 1%%. 

2. gr. 
3. málsgr. 4. gr. laganna orðist svo: 
Við útreikning á kaupgreiðsluvísitölu fram að 1. ágúst 1971 skal eigi taka tillit 

til þeirrar verðhækkunar, sem varð á útsöluverði áfengis og tóbaks 30. október 
1970, og eigi heldur til hækkunar á iðgjaldi til almannatrygginga frá ársbyrjun 
1971. 

3. gr. 
Fyrri málsliður síðustu málsgr. 4. gr. laganna orðist svo: 
Við útreikning kaupgreiðsluvísitölu á gildistíma þessara laga skal eigi taka tillit 

til þeirrar hækkunar á búvöruverði til framleiðenda, sem leiðir af hækkun á vinnu- 

lið verðlagsgrundvallar, annaðhvort vegna grunnlaunahækkunar eða vegna greiðslu 
verðlagsuppbótar á laun. 

4. gr. 
Síðari málsliður fyrri málsgr. 5. gr. laganna orðist svo: 
Verðlagsuppbót, sem svarar til tveggja stiga hækkunar kaupgreiðsluvísitölu, 

skal þó eigi koma til framkvæmda fyrr en 1. ágúst 1971. 

5. gr. 
8. gr. laganna orðist svo: 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. desember 1971. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson.



Nr. ðl. 48 16. maí 1972 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1969. 

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

þykki mínu: 

Til viðbótar við gjöldin í 2. gr. fjárlaga 1969 er veitt: Þús. kr. 

00 Æðsta stjórn ríkisins að undanskildu Alþingi ..............0....0.000... 44 
01 Forsætis- og menntamálaráðuneytið .........0...000000 0000... 81 790 
02 Utanríkisráðuneytið ..............200020 0000. 18 026 
03 Atvinnumálaráðuneytið ...........0.2..20.0 00... 170 111 
04 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ...............2.20000. 0000... 28 955 
05 Félagsmálaráðuneytið ..............2..20 0200 n0 143 178 
06 Fjármálaráðuneytið ................2.200 0000 45 648 
07 Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið ..........0..0..00000 0... 176 881 
10 Ríkisendurskoðun ..........2020200000 rn. nn 1000 

Gjört í Reykjavík, 16. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 39. . 19. maí 1979. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 25 14. júní 1929, um gjaldþrotaskipti. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
7. gr. orðist svo: 
1. Þegar skiptaráðandi hefur úrskurðað gjaldþrotaskipti, tekur hann, svo fljótt 

sem unnt er, til nánari athugunar gögn þau, sem fram eru komin, sbr. 3. gr., og aflar 
viðbótargagna, ef þurfa þykir. Rannsókn skal beinast að því að afla upplýsinga um 
eignir þrotamanns og um fjárreiður hans fyrir gjaldþrotið, svo og hvort líkur eru til, 
að um refsivert athæfi sé að ræða í sambandi við það. 

2. Í því skyni er þrotamanni og öðrum, sem hlut eiga að máli, skylt að láta í té: 

a) Bókhaldsgögn þrotamanns, ef til eru, eða önnur gögn, er skiptaráðandi telur geta 
skipt máli. 

b) Skattskýrslur þrotamanns fyrir tvö síðustu ár fyrir gjaldþrot — og eldri, ef efni 

eru til.
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ce) Veðbókarvottorð um fasteignir, skip og loftför þrotamanns, svo og önnur til- 
tæk opinber gögn á því sviði, m. a. um bifreiðar eftir því, sem efni standa til. 

d) Skriflegar eða munnlegar skýrslur eftir því, sem skiptaráðandi telur þörf á. 
e) Önnur þau gögn, er máli kunna að skipta. 

3. Skiptaráðanda er heimilt að meina þrotamanni (stjórnendum félags eða 
framkvæmdastjóra) brottför úr lögsagnarumdæminu, á meðan rannsókn samkv. 

þessari grein fer fram. 
Nú er för manns tálmað og vill hann eigi una boði skiptaráðanda, og er honum 

þá rétt að fá formlegan úrskurð, er kæra má til Hæstaréttar. Úrskurðurinn skal kveð- 
inn upp Í rannsóknardeild skiptaréttar, sbr. 2. og 3. tölul. 8. gr. 

4. Nú telur skiptaráðandi ekki efni til frekari aðgerða, og lýkur hann þá rann- 
sókn og boðar skiptafund hið fyrsta. Á þeim fundi skal skiptaráðandi gera grein 
fyrir rannsókninni og ákvörðun sinni um, að henni skuli lokið. Skuldheimtumenn 
skulu inntir eftir því, hvort þeir hafi nokkuð til mála að leggja. Bóka skal tillögur 
þeirra og afgreiðslu á þeim. Að fundi loknum skal skiptaráðandi senda saksóknara 
endurrit fundargerðar og frumgerð eða endurrit þess, sem fram er komið og máli 
skiptir. Nú eru málavextir ljósir og ekki líkur til, að neitt nýtt komi fram á skipta- 
fundi, og getur skiptaráðandi þá fellt fundinn niður. 

öo. Um kostnað af rannsókn samkv. þessari grein fer sem um kostnað í saka- 
málum. 

Nú hagnast búið af rannsókninni, og úrskurðar þá skiptaráðandi, hvort búið 
skuli greiða kostnaðinn að öllu eða nokkru. 

Úrskurði skiptaráðanda verður einungis skotið til æðra dóms ásamt skipta- 
sjörðinni, sbr. 1. mgr. 96. gr. skiptalaga nr. 3 1878. 

6. Nú telur skiptaráðandi, að rannsókn hans bendi til þess, að um saknæmt 
misferli sé að ræða, og sendir hann þá saksóknara gögn málsins, sbr. 4. lið. 

2. gr. 
8. gr. orðist svo: 

1. Er saksóknara hafa borizt skýrslur skiptaráðanda og gögn samkv. 4. og 6. 
tölul. 7. gr., tekur hann ákvörðun um, hvort mál skuli höfða, framhaldsrannsókn fram- 
kvæmd eða við svo búið skuli standa. 

2. Nú telur saksóknari rétt, að rannsókn sé fram haldið, og felur hann þá skipta- 
ráðanda að annast hana. Rannsókn þessari lýkur, þegar saksóknari telur eigi þörf 
nánari aðgerða eða gefur út ákæruskjal. 

3. Er skiptaréttur annast rannsókn samkv. 2. lið þessarar greinar, nefnist 
hann rannsóknardeild skiptaréttar. 

Við rannsóknina hefur skiptaráðandi alla sömu réttarstöðu og rannsóknardóm- 
ari í opinberu máli. Hann hefur rétt á aðstoð lögreglu við rannsóknina, enda lúta 
lögreglumenn þá stjórn hans. 

Nú telur rannsóknardeild skiptarétlar þörf á aðstoð bókhaldsfróðs manns, og 
kveður hún þá slíkan mann til. 

Um rannsókn rannsóknardeildar skiptaréttar fer samkv. ákvæðum laga um rann- 
sókn opinberra mála fyrir dómi, áður en ákæruskjal er gefið út. 

Réttarstaða þrotamanns er hin sama og sökunauts í opinberu máli. 

4. Rannsóknardeild skiptaréttar getur hvenær sem er leitað umsagnar sak- 
sóknara um einstök efni rannsóknarinnar, enda getur og saksóknari átt frum- 
kvæðið. 

3. gr. 
9. gr. orðist svo: 

1. Nú telur rannsóknardeild skiptaréttar málið nægjanlega rannsakað, og skal 
þá senda saksóknara gögn málsins og endurrit af því, sem máli skiptir.
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Nú telur saksóknari eigi þörf frekari rannsóknar, og tekur hann þá ákvörðun 
um, hvort mál skuli höfða gegn þrotamanni eða öðrum. 

Ef hann telur það, sem fram er komið, nægjanlegt eða líklegt til sakfellingar, 
semur hann ákæruskjal, sbr. 115. gr. laga nr. 82 21. ágúst 1961. Annars kostar lætur 
hann við svo búið standa. 

2. Mál skal rekið fyrir sakadómi þeim, sem lögsögu á í umdæmi, þar sem skipti 

fara fram. Saksóknara er þó heimilt að stefna máli til annars sakadóms, ef hag- 
felldara þykir, enda mæli eigi neitt sérstakt því í gegn. 

3. Sakadómur sá, sem með málið fer, kveður á um stað og stund til þingfest- 
ingar máls, ritar þá ákvörðun sína á ákæruskjalið og lætur birta það með venju- 
legum hætti eða fyrir dómi. 

Um leið og ákæruskjal er birt sökunaut, skal hann spurður, hvort hann vilji 
halda uppi vörn eða fá verjanda og þá hvern, ef því er að skipta. 

4. Um málsmeðferð fer samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála að því 
leyti, sem við getur átt, þar á meðal um kostnað af málinu. 

4. gr 
Síðari málsliður 32. gr. falli brott. 

5. gr. 
Orðin „en þó aldrei síðar en 18 mánuðum eftir síðustu birtingu innköllunar, 

nema lögmætur skiptafundur samþykki, að skipti dragist lengur“ í 36. gr. falli brott. 

6. gr 
Síðari málsgrein 39. gr. falli brott. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal þeim beitt við þau bú, sem tekin eru til 

skipta eftir gildistöku þeirra. 

Gjört í Reykjavik, 19. mai 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 33. 20. maí 1972. 

FORSETABRÉF 

um þinglausnir. 

ForsETr Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi, 92. löggjafarþing, hefur lokið störfum. Mun ég því slíta 

Alþingi í dag, laugardaginn 20. maí 1972. 

Gjört í Reykjavik, 20. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

um breyting á íþróttalögum, nr. 49/1956. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
4. töluliður 8. gr. laganna falli niður. 

2. gr. 

9. gr. laganna orðist svo: 

Styrkur íþróttasjóðs til íþróttamannvirkja skal nema 2540 af hundraði áætlaðs 

stofnkostnaðar íþróttamannvirkis. Eigi má hefja framkvæmdir, fyrr en fé hefur 

verið veitt í fjárlögum og fyrir liggur skriflegt samþykki íþróttanefndar og mennta- 

málaráðuneytis. Um kostnaðaráætlun og annan undirbúning, skilgreiningu á stofn- 

kostnaði og greiðslufyrirkomulag skal, svo sem við á, fylgt ákvæðum laga nr. 49/ 

1967, um skólakostnað. 
Skylt er íþróttanefnd að láta aðilum, sem um styrki sækja, ókeypis í té allar 

leiðbeiningar og sérfræðilega aðstoð um gerð íþróttamannvirkja. Gerð íþróttatækja, 

sem styrkur er veittur til, er háð samþykki íþróttafulltrúa. 

ð. gt. 

10. gr. laganna orðist svo: 

Setja skal reglugerð, að fengnum tillögum íþróltanefndar, um þau atriði, sem 

um getur í 9. gr. svo og um viðmiðunartölur styrkveitinga til einstakra tegunda 

iþróttamannvirkja. 
Setja skal reglur um stjórn mannvirkis, viðhald og notkun, og skulu þær reglur 

staðfestar af menntamálaráðuneytinu. 
Mannvirki, sem styrkt eru úr sjóðnum, skulu vera til almennra afnota, eftir því 

sem við verður komið, en eigi má nota þau til þess, sem brýtur í bága við afnot 

þeirra til íþrótta. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús T. Ólafsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um lífeyrissjóð bænda. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
17. gr. laganna orðist svo: 
Þeim, sem fæddir eru árið 1914 eða fyrr, hafa verið bændur á lögbýlum og átt 

þar lögheimili, skal tryggður ellilífeyrir í samræmi við ákvæði 18. gr., enda uppfylli 
þeir öll eftirtalin skilyrði: 

a. Hafi náð 70 ára aldri. 
b. Hafi látið af búskap. Bóndi, sem náð hefur 75 ára aldri, á þó rétt á ellilifeyri 

án tillits til, hvort hann hefur látið af búskap eða ekki. 
c. Eigi að baki a. m. k. 10 ára réttindatíma, sbr. 3. málsgr. Vanti mann, sem látið 

hefur af búskap á árunum 1964— 1969, brot úr ári til að ná fullum 10 árum, 
veldur það þó ekki réttindamissi, ef hann hefur látið af búskap á tímabilinu 
frá fardögum til ársloka og hefði með búskap til loka þess árs náð fullum 10 
árum. 
Nú andast maður, sem öðlazt hafði rétt til ellilífeyris samkvæmt 1. málsgr. eða 

var að ávinna sér slíkan rétt og hefði getað uppfyllt skilyrði c-liðar 1. málsgr. með 
áframhaldandi réttindavinnslu, og skal þá eftirlifandi maki eiga rétt til makalifeyris 
samkvæmt 18. gr., enda hafi hinn látni fallið frá eftir 31. desember 1969 og áunnið 
sér a. m. k. ó ára réttindi, sbr. 3. málsgr., og fullnægt sé skilyrðum 1. málsgr. 11. 
gr. um aldur og hjúskapartíma. Sambúð, sbr. 3. málsgr. 11. gr., veitir sama rétt og 
hjúskapur, enda hafi skilyrðum 21. gr. um tilkynningu til sjóðsins verið fullnægt. 

Til réttindatíma skal einungis reikna þann tíma frá og með árinu 1955, sem 
hlutaðeigandi hefur verið bóndi á lögbýli og átt þar lögheimili. Réttindatími manns, 
sem ekki hafði náð 55 ára aldri í árslok 1954, reiknast frá 1. næsta mánaðar eftir, 
að þeim aldri er náð. Réttindatími reiknast í heilum mánuðum, en aldrei skal hann 
þó reiknast lengri en 20 ár. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að víkja frá skilyrðum þessarar greinar um lögheimili, 
ef hlutaðeigandi bóndi hefur haft meiri hluta tekna sinna af búvöruframleiðslu. Enn 
fremur er henni heimilt að víkja frá skilyrðinu um lögbýli, ef um hefur verið að 
ræða verulegan búrekstur, sem hlutaðeigandi hefur haft allar eða nær allar tekjur 
sínar af. Leita skal álits stjórnar hlutaðeigandi búnaðarsambands á, hvaða býlum 
á sambandssvæðinu megi í þessu sambandi jafna til lögbýla, áður en umsókn frá 
umsækjanda utan lögbýlis er afgreidd. 

2. gr. 
18. gr. orðist svo: 

Fjárhæð elli- og makalifeyris, sem veittur er samkvæmt 17. gr., miðast við rétt- 
indatíma, sbr. 3. málsgr. 17. gr. Makalífeyrir skal enn fremur miðast við meðaltal 
grundvallarlauna, sbr. 2. málsgr. 8. gr., næstu 5 almanaksár, áður en taka lífeyris 
hefst, og sama gildir um ellilífeyri, ef skilyrðum 2. málsgr. 17. gr. um hjúskap eða 
sambúð er fullnægt, en að öðrum kosti skal ellilífeyrir miðast við 20% lægri tekjur. 
Skal ellilífeyrir nema 1.8% nefndra tekna fyrir hvert réttindaár, en makalifeyrir skal 
nema 5% að viðbættum 1% fyrir hvert réttindaár.
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Hafi bóndi stundað búskap, þar til hann lézt, og verið yngri en 67 ára, skal við 
ákvörðun hundraðshluta makalífeyris auk réttindatíma samkvæmt 3. málsgr. 17. gr. 
taka tillit til þess tíma, sem eftir var til 67 ára aldurs bóndans. 

Lifeyrir samkvæmt 9. og 11. gr. kemur til frádráttar lífeyrisgreiðslum samkvæmt 
þessari grein, og telst frestun á töku lífeyris samkvæmt 9. gr. lokið, um leið og greiðslur 
samkvæmt þessari grein hefjast. Verði lífeyrir hærri samkvæmt 9. eða 11. gr., telst 
ekki vera um lífeyrisgreiðslur samkvæmt þessari grein að ræða. 

Greiðslur úr öðrum lífeyrissjóðum og hliðstæðar greiðslur úr ríkissjóði eða 
öðrum opinberum sjóðum koma til frádráttar greiðslum samkvæmt grein þessari. Hafi 

hlutaðeigandi eftir árslok 1969 gengið úr lífeyrissjóði og afsalað sér réttindum sínum 
þar, skal sá lífeyrir, sem hann ella hefði átt rétt á, dragast frá á sama hátt. Stjórn 
Lifeyrissjóðs bænda úrskurðar, hvernig innstæða í lífeyrissjóði með séreignaskipu- 
lagi skuli metin til frádráttar. 

Eigi maður auk réttindatíma sem bóndi jafnframt að baki réttindatíma sam- 
kvæmt lögum nr. 63 1971, um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum, skal taka 
tillit til samanlagðs réttindatíma og ákveða lífeyrisgreiðslur í hlutfalli við réttinda- 
tíma og fjárhæð, sem hvor aðili hefði greitt, ef réttindatíminn hefði verið óskiptur. 
Aldrei skal reikna sama tímabil sem réttindatíma hjá báðum aðilum. Stjórn sjóðs- 
ins skal hafa samráð við umsjónarnefnd eftirlauna um nánari tilhögun við úr- 
skurðun og greiðslu lífeyris samkvæmt þessari málsgrein. 

Lífeyrir samkvæmt þessari grein skerðist, ef hlutaðeigandi hefur tekjur af vinnu, 
er nema '%% grundvallarlauna eða meira á almanaksári, sbr. 2. málsgr. 8. gr., og skal 
þá skerða lifeyrinn um 1/12 fyrir hvern 1/12 hluta grundvallarlauna. Skerðist líf- 
eyrir með þessu móti um meira en %, skal hann felldur niður með öllu. 

a ' : = 

3. gr. 
3. málsgr. 21. gr. orðist svo: 
Við slit hjúskapar eða óvígðrar sambúðar skal áunnum stigum sjóðfélaga sam- 

kvæmt 8. gr. þau ár, sem hann hefur verið í hjónabandi eða sambúð, skipt að jöfnu. 
Á sama hátt skal skipta ellilífeyri samkvæmt 18. gr., ef slit hjúskapar eða óvígðrar 
sambúðar eiga sér stað, eftir að manni hefur verið úrskurðaður lífeyrir sem kvæntum 
bónda. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, en ákvæði þeirra gilda frá 1. janúar 1972. 

PR: 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Um réttindi samkvæmt II. kafla laga nr. 101 1970 fer á árinu 1971 eftir eldri 
ákvæðum. Frá 1. janúar 1972 skal reikna lífeyri þeirra, sem hófu töku hans árið 1971, 
samkvæmt ákvæðum þessara laga. 

Gjört í Reykjavík, 24. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Halldór E. Sigurðsson. 
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Nr. 36. öd 24. maí 1972. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina Holt 

i Dyrhólahreppi, Vestur-Skaftafellssýslu. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Jóhönnu Sæmundsdóttur, Nykhól, Dyrhóla- 

hreppi, eyðijörðina Holt í sama hreppi. Verð jarðarinnar fer eftir því, sem um 
semst. Náist ekki samkomulag um kaupverðið, skal það ákveðið með mati dóm- 
kvaddra manna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 37. . 24. mai 1972. 
LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Markúsarsel, Tunguhlíð 

og Veturhús í Geithellnahreppi. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja Geithellnahreppi jarðirnar Markúsarsel, 
Tunguhlíð og Veturhús í Geithellnahreppi í Suður-Múlasýslu. 

Verð jarðanna fer eftir samkomulagi, ef það næst. Að öðrum kosti skal kaup- 
verð ákveðið að mati dómkvaddra manna. 

Geithellnahreppi er óheimilt að selja öðrum en ríkissjóði jarðirnar eða hluta 
af þeim eða hlunnindi, sem þeim fylgja. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Halldór E. Sigurðsson.



24. maí 1972. óð Nr. 38. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 31 5. maí 1970, um dýralækna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað 11. liðar 2. gr. laganna komi tveir töluliðir, svofelldir, og breytast tölu- 

liðir greinarinnar skv. því: 
11. Dalvíkurumdæmi: Ólafsfjörður, Dalvík, Svarfaðardalshreppur, Hrísey, Árskógs- 

strandarhreppur. 
12. Vestur-Eyjafjarðarumdæmi: Akureyri, Hrafnagilshreppur, Glæsibæjarhreppur, 

Öxnadalshreppur, Skriðuhreppur, Arnarneshreppur. 
Í stað 17. liðar, sem verður 18. liður sömu lagagreinar, komi tveir töluliðir, 

svofelldir, og breytast töluliðir greinarinnar skv. því: 
18. Kirkjubæjarklaustursumdæmi: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Leið- 

vallarhreppur, Skaftártunguhreppur og Alftavershreppur. 
19. Skógaumdæmi: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur, Austur-Eyjafjallahreppur og 

Vestur-Eyjafjallahreppur. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 24. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ)   
Halldór E. Sigurðsson. 

24. maí 1979. NR Nr. 39. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 7 31. marz 1967, um námslán og námsstyrki. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 
Hlutverk lánasjóðs íslenzkra námsmanna er að veita íslenzkum námsmönnum 

lán til náms við Háskóla Íslands, Kennaraháskóla Íslands, framhaldsdeild og mennta- 

deild Kennaraskóla Íslands, 1—-3. hluta og menntadeild Tækniskóla Íslands, ís- 
lenzka stýrimannaskóla, Vélskóla Íslands, framhaldsdeild við íslenzka landbúnaðar- 

skóla, erlenda háskóla og tækniskóla, svo og aðrar hliðstæðar erlendar kennslu- 
stofnanir, samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð.



Nr. 39. ö6 24. mai 1972. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felld úr gildi lög nr. 89 31. des. 

1968. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Menntamálaráðherra skal beita sér fyrir endurskoðun laga um námslán og 
námsstyrki, og skal að því stefnt, að henni sé lokið, áður en þing kemur saman 
haustið 1972. 

Gjört í Reykjavik, 24. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 
Magnús T. Ólafsson. 

Nr. 40. . 24. maí 1972. 
LÖG 

um sameiningu Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhrepps 

í Norður-Múlasýslu í einn hrepp. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Borgarfjarðarhreppur og Loðmundarfjarðarhreppur í Norður-Múlasýslu skulu 
vera einn hreppur, sem heitir Borgarfjarðarhreppur. 

2. gr. 
Kostnaður við fjallskil á eyðilöndum í Loðmundarfirði skiptist þannig, að 

eigendur eyðijarða bera %, sveitarfélög þau, er fjárvon eiga í löndum þessum, sam- 
eiginlega % og ríkið %. Kostnaður eyðijarðaeigenda skiptist á milli þeirra í réttu 
hlutfalli við landverð eyðijarðanna samkvæmt gildandi fasteignamati. Sá hluti fjall- 
skilakostnaðarins, sem kemur í hlrt sveitarfélaganna samkvæmt grein þessari, skiptist 
á milli þeirra í réttu hlutfalli við tölu þess fjár, sem kemur af fjalli og tilheyrir 
íbúum hvors þeirra fyrir sig. 

Verði ágreiningur um fjallskilakostnað, skal Búnaðarfélag Íslands úrskurða 
kostnaðarreikningana. 

Sýslumaður Norður-Múlasýslu annast innheimtu á framlögum til greiðslu fjall- 

skilakostnaðarins. 
3. gr. 

Kostnaður við eyðingu refa og minka í Loðmundarfirði samkvæmt lögum nr. 
52 5. júní 1957 endurgreiðist Borgarfjarðarhreppi næstu fimm árin úr ríkissjóði, enda 
verði framkvæmd við eyðingu refa og minka hagað í samráði við veiðistjóra ríkisins. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1973. 

Gjört í Reykjavík, 24. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S. 
  

Hannibal Valdimarsson.
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LÖG 

um breyting á skipulagslögum, nr. 19 21. maí 1964. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 2. mgr. 34. gr. laganna bætist ný mgr., sem verður 3. mgr., svo 

hljóðandi: 
Þá getur skipulagsstjórn heimilað sveitarstjórn að annast á eigin kostnað til. 

tekið skipulagsverkefni undir yfirstjórn skipulagsstjórnar. Ráðherra er þá heimilt 
að láta greiða úr ríkissjóði allt að helmingi kostnaðar sveitarstjórnar við það verk- 
efni, enda hafi skipulagsstjórn staðfest samning sveitarstjórnar við þann aðila, sem 
verkefnið tekur að sér, þ. á m. kveðið á um hámarksframlag ríkissjóðs. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. mai 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(LL. S.) 
  

Hannibal Valdimarsson. 

24. maí 1972. . Nr. 42. 

LÖG 

um breyting á lögum um ferðamál, nr. 4 14. febr. 1969. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „allt að 40 millj. króna“ í 2. mgr. 27. gr. laganna komi: allt 

að 48 millj. króna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Hannibal Valdimarsson.



Nr. 43. 58 24. maí 1972. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 41 27. apríl 1963, um aðstoð ríkisins við 

kaupstaði og kauptún vegna landakaupa. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

2. mgr. 2. gr. laganna orðist svo: 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður þinglesturs- og stimpilgjöld af 
afsalsbréfum fyrir löndum og lóðum, er sveitarfélög kaupa, þótt þau njóti ekki 
aðstoðar ríkissjóðs skv. lögum þessum. Sama gildir um öll lánsskjöl, sem út eru 

gefin vegna slíkra landa- og lóðakaupa. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 74 30. 

desember 1963, um breyting á lögum nr. 41 27. apríl 1963, um aðstoð ríkisins við 
kaupstaði og kauptún vegna landakaupa. 

Gjört í Reykjavik, 24. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Hannibal Valdimarsson. 

Nr. 44. . 24. mai 1972. 

LÖG 

um breyting á læknaskipunarlögum, nr. 43 12. maí 1965. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Við 7. gr. bætist eftirfarandi: 
Ráðherra er heimilt í samráði við fjármálaráðuneytið að stofna við ríkisspítalana 

allt að sex sérstakar læknisstöður, sem bundnar eru skilyrði um ákveðna þjónustu 
í héraði. 
Ráðherra setur reglugerð um þessar stöður að fengnum tillögum Læknafélags 
Íslands og Stjórnarnefndar ríkisspítalanna. 

2. gr. 
9. gr. orðist svo: 
Heimilt er að greiða úr ríkissjóði % hluta launa héraðshjúkrunarkvenna, sem 

ráðnar eru til starfa með héraðslækni í læknishéraði. Sé hérað læknislaust, greiðir 
ríkissjóður laun þessi að fullu.
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Hlutaðeigandi sveitarstjórnir ráða héraðshjúkrunarkonur í samráði við héraðs- 
lækni og landlækni, en ráðherra staðfestir ráðningu þeirra. 

Ráðherra setur héraðshjúkrunarkonum erindisbréf. 

3. gr. 
13. gr. orðist svo: 
Heimilt skal, að fenginni umsögn landlæknis og læknadeildar Háskóla Íslands, 

að veita læknanemum ríkisstyrki til náms segn skuldbindingum um læknisþjónustu 
í strjálbyli að loknu námi. 

Nánari ákvæði um styrki þessa skal setja í reglugerð. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Sr 
Magnús Kjartansson. 

24. maí 1972. = Nr. 45. 

LOG 

um Stofnlánadeild samvinnufélaga. 

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

þvykki mínu: 

1. gr. 

Bankaráði Samvinnubanka Íslands hf. er heimilt, að fengnu samþykki hluthafa- 
fundar, að stofna sérstaka deild við bankann, er nefnist Stofnlánadeild samvinnu- 
félaga. 

Tilgangur stofnlánadeildarinnar er að styðja verzlunarrekstur samvinnufélaga 
með hagkvæmum stofnlánum, eins og nánar segir í 4. gr. laga þessara. 

2. gr. 
Stofnlánadeildin er sjálfstæð deild í bankanum, með sérstakri fjárábyrgð, er 

bundin sé við eignir hennar. Fjárreiðum stofnlánadeildarinnar skal haldið algerlega 
aðgreindum frá fjárreiðum annarra deilda bankans og hefur deildin sérstakt bókhald. 

Bankaráð Samvinnubanka Íslands hf. hefur á hendi stjórn stofnlánadeildarinnar. 

Ákveður bankaráðið allar lánveitingar deildarinnar, að fengnum tillögum banka- 
stjóra. Um, starfsemi deildarinnar gilda almenn ákvæði laga um Samvinnubanka 
Íslands hf., eftir því sem við á. 

3. gr. 
Stofnfé stofnlánadeildarinnar er árlegt framlag Samvinnubanka Íslands hf., 

samkvæmt ákvörðun aðalfundar ár hvert, og skal það ekki vera lægra en fimm 
milljónir króna árlega fyrstu fimm árin, sem stofnlánadeildin starfar.
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Önnur fjáröflun stofnlánadeildarinnar er sem hér segir: 
Fé, sem fengið er með útgáfu vaxtabréfa, að fengnu samþykki Seðlabankans. 
Vextir. 
Fé, sem fengið kann að vera að láni til endurlána. ææ 

4. gr. 
Stofnlánadeildin veiti stofnlán til byggingar verzlunar- og skrifstofuhúsnæðis 

samvinnufélaga og fyrirtækja innan þeirra vébanda, sem verzlun stunda, svo og til 
meiri háttar endurbóta á slíku húsnæði. Enn fremur er heimilt, ef sérstakar ástæður 
mæla með að mati sjóðsstjórnar, að veita ofangreindum aðilum lán til kaupa á 
verzlunar- og skrifstofuhúsnæði. 

5. gr. 
Fjárhæð lána má vera allt að fimmtíu af hundraði af matsverði byggingar. 
Byggingar skulu metnar til lántöku á kostnað lánbeiðanda, eftir því sem nánar 

verður kveðið á um í reglugerð. Setja má og ákvæði í reglugerð um kannanir af 
hendi sérfróðra manna, sem stjórn stofnlánadeildarinnar getur óskað eftir í sam- 
bandi við umsóknir um lán. Má mæla þar svo fyrir, að slíkar kannanir fari fram 
á kostnað lánbeiðanda. 

6. gr. 
Lán má veita úr stofnlánadeildinni gegn öruggu veði í þeim byggingum, sem 

lánað er til, ásamt tilheyrandi lóð og lóðarréttindum, svo og vátryggingarverði þeirra, 
eða öðrum fullgildum fasteignaveðum. 

Í reglugerð skal setja nánari ákvæði um veðtryggingar, þ. á m. um vátryggingu 
á veðbundnum eignum, viðhald þeirra o. fl. Í reglugerð er heimilt að setja ákvæði 
um verðtryggingu lánsfjár í samræmi við lánavísitölu, enda liggi fyrir almenn lög- 
sjöf, sem heimili slíka verðtryggingu. 

7. gr. 
Lánstími má eigi vera lengri en tólf ár. Lánin skulu endurgreidd með jöfnum 

afborgunum. 

8. gr. 
Stjórn stofnlánadeildarinnar ákveður, að fengnu samþykki stjórnar Seðlabank- 

ans, vexti af lánum, sem veitt eru úr stofnlánadeild. Mega þeir vera breytilegir í 
tilteknu hlutfalli við almenna útlánavexti banka og sparisjóða. 

9. gr. 
Í reglugerð skal setja ákvæði um umsóknir úr sjóðnum og hver gögn fylgja 

skuli umsókn. 

10. gr. 
Nú verða eigendaskipti að eign, sem veðsett er stofnlánadeildinni, og er stjórn 

hennar þá heimilt að heimta lán endurgreitt að nokkru eða öllu. Skylt skal seljanda 
og kaupanda að tilkynna stjórn stofnlánadeildarinnar eigendaskiptin. 

11. gr. 
Nú er lán úr stofnlánadeildinni eigi greitt á réttum eindaga eða veðið gengur svo 

úr sér eða rýrnar að verðgildi, að það er eigi svo tryggt sem vera skal að dómi 
stjórnar stofnlánadeildarinnar, eða nýr eigandi tekst eigi á hendur ábyrgð á láninu, 
og er stjórn stofnlánadeildar þá heimilt að heimta eftirstöðvar láns goldnar þegar 
í stað án uppsagnar.
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12. gr. 
Nú er veð selt á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti, og ber uppboðs- 

haldara þá að geta þess í uppboðsgerðinni, að eignin sé veðsett stofnlánadeildinni, 
og skal stjórn hennar gert viðvart svo tímanlega, að hún geti falið fulltrúa sínum 
að vera viðstaddur uppboð. 

13. gr. 
Setja skal í reglugerð nánari ákvæði um starfsemi stofnlánadeildarinnar. 

14. gr. 
Lög þessi taka gildi þegar í stað, og skal starfsemi deildarinnar hefjast á þeim 

tíma, er segir Í reglugerð. . 

Gjört í Reykjavik, 24. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Lúðvík Jósepsson. 

19. mai 1972. = Nr. 486. 

LÖG 

um lagmetisiðju ríkisins í Siglufirði. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Ríkið rekur verksmiðju í Siglufirði til fullvinnslu og verkunar ýmiss konar 

sjávarafurða og nefnist hún Lagmetisiðjan Siglósild. Heimili og varnarþing fyrir- 
tækisins er í Siglufirði. 

2. gr. 
Lagmetisiðjan vinnur að niðurlagningu, niðursuðu og hvers kyns fullvinnslu 

matarrétta úr sjávarafurðum og öðrum íslenzkum hráefnum. Jafnframt annast lag- 
metisiðjan tilraunastarfsemi á þessu framleiðslusviði undir leiðsögn Rannsókna- 
stofnunar fiskiðnaðarins og miðlar reynslu og þekkingu til annarra framleiðenda. 

3. gr. 
Ríkið yfirtekur verksmiðjuhús Síldarniðursuðuverksmiðju ríkisins, sem nú er 

í eigu Síldarverksmiðja ríkisins, ásamt lóðarréttindum, vélum, áhöldum og öðru 

því, sem nú er notað við rekstur niðurlagningarverksmiðjunnar, og skal verð eign- 
anna greitt með skuldajöfnun milli ríkissjóðs og Síldarverksmiðja ríkisins. 

Iðnaðarráðherra skipar þriggja manna nefnd, er annast yfirtöku og verðlagn- 
ingu eignanna af hálfu ríkisins. Náist ekki samkomulag við stjórn Sildarverksmiðja 
ríkisins um verð eignanna eða annað það, sem lýtur að yfirtöku þeirra, sker ríkis- 
stjórnin úr. 

4. gr. 
Ríkissjóður leggur fram 15 milljónir króna til að fullkomna vélakost verk- 

smiðjunnar og til að tryggja eðlilegan rekstur hennar. 
Ríkissjóður leggur fram nauðsynlegt fjármagn til stækkunar verksmiðjunnar, 

Þegar fé er veitt til þess á fjárlögum. 
A 8
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ð. gr. 
Iðnaðarráðherra skipar 5 menn í stjórn lagmetisiðjunnar til fjögurra ára í 

senn, og skulu eftirtaldir aðilar tilnefna menn í stjórnina: fjármálaráðuneytið, bæj- 
arstjórn Siglufjarðar og Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins. Starfsfólk verksmiðjunn- 
ar tilnefnir einn mann samkvæmt nánari reglum, sem ráðuneytið setur. Ráðherra 
skipar formann stjórnar án tilnefningar, og skal hann vera búsettur í Siglufirði. 
Varamenn skulu tilnefndir á sama hátt. 

6. gr. 
Ráðherra ákveður laun stjórnar og setur nánari ákvæði um framkvæmd þessara 

laga með reglugerð. 

7. gr. 
Lagmetisiðjan greiðir aðstöðugjald og aðra skatta til Siglufjarðarkaupstaðar 

samkvæmt lögum nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Frá gildistöku laganna falla úr gildi lög nr. 47 7. maí 1946, um síldarniður- 

suðuverksmiðju ríkisins, svo og lög nr. 60 24. maí 1947, um breyting á þeim 
lögum. 

Gjört í Reykjavík, 19. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús Kjartansson. 

Nr. 47. . 26. maí 1972. 
LÖG 

um veðtryggingu iðnrekstrarlána. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Iðnfyrirtækjum er heimilt að setja banka eða sparisjóði að sjálfsvörzluveði 

hráefni, vörur í vinnslu og fullunnar, sem veðsali á eða eignast kann á tilteknu 
tímabili, allt að einu ári í senn. 

2. gr. 
Veðréttur samkvæmt 1. gr. fellur niður í hinum veðsettu vörum, þegar veð- 

sali selur þær eða afhendir grandlausum viðsemjanda til eignar. Sé viðsemjandi 
ekki grandlaus, ber hann ábyrgð á kröfu veðhafa, hafi viðsemjandinn greitt veðsala 
andvirði vörunnar, áður en veðrétturinn var niður fallinn. 

Ákvæði þetta gildir ekki, þegar veðsali selur iðnfyrirtæki sitt ásamt hinum 
veðsettu vörum. 

j 3. gr. 
Ákvæði 1. mgr. 7. gr. laga nr. 18/1887, 1. gr. laga nr. 65/1957 og 2. gr. laga 

nr. 87/1960 skulu gilda um veðrétt þennan, eftir því sem við á.
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4, gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt að lækka lögákveðin þinglestrar- og stimpilgjöld 

af veðbréfum fyrir lánum þeim, sem um ræðir í 1. gr. 
Við endursölu skulu skuldaskjöl, sem tryggð eru með veði samkvæmt Í. gr., 

undanþegin stimpilgjaldi. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Kjartansson. 

26. maí 1972. . Nr. 48. 
LOG 

um Sölustofnun lagmetisiðnaðarins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Sölustofnun lagmetisiðnaðarins er sjálfstæð stofnun með sjálfstæðan fjárhag 

og reikningshald. Heimili og varnarþing hennar er í Reykjavík. 
Stofnaðilar sölustofnunarinnar eru íslenzka ríkið og atvinnurekendur í niður- 

suðu- og niðurlagningariðnaði. 

2. gr. 
Hlutverk Sölustofnunar lagmetisiðnaðarins er að efla á skipulegan hátt fram- 

leiðslu og útflutning á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum, svo og á rækju 
og öðrum skelfiski fyrir aðila stofnunarinnar, sé þess óskað. Í því skyni skal stofn- 
unin meðal annars: 

a) annast sölu og dreifingarstarfsemi á áðurnefndum sjávarafurðum og skipu- 
leggja markaðsleit og markaðsöflun erlendis með upplýsinga-, auglýsinga- og 
þjónustustarfsemi eins og nauðsynlegt telst og fjárhagsgeta leyfir hverju sinni; 

b) annast sölu á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum til landa, þar sem 
ríkisstofnun, ríkið sjálft eða aðili fyrir þess hönd er aðalkaupandinn; 

c) hafa í samvinnu við Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins með höndum gæðaeftirlit 
með framleiðslu þeirra aðila, sem þátttakendur eru í samtökunum, í þeim til- 
gangi að tryggja, að sem bezt sé vandað til framleiðslunnar og hún uppfylli 
staðlaðar kröfur; 

d) samræma framleiðslu verksmiðjanna eftir áætlaðri þörf og markaðshorfum 
hverju sinni; 

e) annast sameiginlegan innflutning fyrir aðila stofnunarinnar eftir því, sem 
óskað er. Einnig skal stofnunin leitast við að tryggja niðursuðuverksmiðjum 
þær umbúðir, sem nauðsynlegar eru og fullnægjandi hverju sinni. Í því skyni 
er stofnuninni heimilt að gerast eignaaðili í dósa- og umbúðaverksmiðju;
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f) fylgjast með og greiða fyrir öflun hráefnis til niðursuðu og niðurlagningar og 
annarrar framleiðslu á vegum þátttakenda. Skal stefnt að því, að gott hráefni 
sé ekki flutt úr landi óunnið, á meðan íslenzkur iðnaður býr við hráefnisskort; 

g) vinna að því í samvinnu við Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins að auka fjöl- 
breytni í framleiðslu niðursuðuverksmiðjanna og annarra þátttakenda í sam- 
tökunum með leiðbeiningum um nýjar framleiðslugreinar. Skal stofnunin leitast 
við að veita allar upplýsingar um framleiðslu og sölu, sem verksmiðjurnar þurfa 

2, 
á að halda, og jafnframt skal að því stefnt að koma á fót tækniþjónustu. Ð 

3. gr. 
Atvinnurekendur í niðursuðuiðnaði, sem vilja eiga aðild að Sölustofnun lag- 

metisiðnaðarins, þurfa að gefa um það skriflega yfirlýsingu og eru þeir þá bundnir 
af aðild sinni í a. m. k. eitt ár og geta ekki slitið henni nema með eins árs fyrirvara 
miðað við áramót. Með aðild sinni fela atvinnurekendur stofnuninni sölu á allri 
framleiðslu sinni á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum erlendis, og er þeim 

óheimilt að selja vöru sína úr landi án milligöngu eða heimildar stofnunarinnar. 
Öll framleiðsla, sem seld er á vegum stofnunarinnar, skal bera vörumerki hennar 

eða þá vörumerki, sem stjórn hennar samþykkir hverju sinni. 
Félagsaðilum ber að hlýða þeim fyrirmælum stjórnarinnar, sem hún setur með 

það fyrir augum að auka gæði framleiðslunnar. Er stjórn stofnunarinnar heimilt að 
neita um leyfi til útflutnings á þeirri framleiðslu, sem ekki stenzt þær kröfur, sem 
gerðar eru um gæði, og skal atvinnurekandi bera allan skaða af slíku banni. Einnig 
er heimilt að beita refsiaðgerðum samkvæmt sérstakri reglugerð, sem samþykkt 
hefur verið af fulltrúaráði, ef atvinnurekandi stendur ekki við skuldbindingar sínar 
skv. lögum þessum eða gerist brotlegur við reglur stofnunarinnar um gæði fram- 
leiðslunnar. 

4. gr. 
Atvinnurekendur, sem aðild eisa að siofnnninni, mynda fulltrúaráð, sem skipað 

er Í fulltrúa fyrir hvert fyrirtæki. 
Ráðherra skipar stofnuninni $ manna stjórn til þriggja ára í senn og skulu 

tveir tilnefndir af aðalfundi fulltrúaráðs, einn samkvæmt tilnefningu viðskipta- 
ráðuneytisins, einn samkvæmt tilnefningu fjármálaráðuneytisins, en einn án til- 
nefningar og er hann jafnframt formaður stjórnarinnar. Þá tilnefnir ráðherra einnig 
varaformann, en stjórnin skiptir með sér verkum að öðru leyti. Varamenn skulu 
kosnir á sama hátt. Ráðherra ákveður þóknun fyrir störf stjórnarinnar. Reikningar 
stofnunarinnar skulu endurskoðaðir af tveimur mönnum, er ráðherra skipar til 
þriggja ára í senn og skal annar þeirra tilnefndur af fulltrúaráði, en hinn af fjár- 
málaráðuneytinu. Eftir hver áramót skal stjórnin gefa ráðherra ýtarlega skýrslu 

um starfsemina á liðnu ári og skal fylgja henni endurskoðaður ársreikningur. Árs- 
reikning skal birta í B-deild Stjórnartíðinda. Stjórnin boðar fulltrúaráð stofnunar- 

innar til aðalfundar hvert ár eigi síðar en í júnímánuði. Aukafundi skal boða, þegar 
þurfa þykir. Fulltrúaráð skal boða til aukafundar, ef Lveir stjórnarmenn eða helm- 
ingur fulltrúaráðs krefst þess. Fundir fulltrúaráðs skulu boðaðir með símskeyti 
með minnst viku fyrirvara. 

Að 5 árum liðnum frá gildistöku laganna, þegar framlag ríkissjóðs skv. 6. gr. 
og ákvæði 6. gr. um útflutningsgjöld falla niður, skulu ákvæði seinustu mgr. um 
stjórn stofnunarinnar breytast þannig, að 3 stjórnarmeðlimir verði tilnefndir af aðal- 
fundi fulltrúaráðs, en 2 af ráðherra samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar. 

Fulltrúaráð er ráðgefandi um allan rekstur og stefnumörkun stofnunarinnar. 

      



26. maí 1972. 65 Nr. 48. 

Aðili stofnunarinnar, sem ekki hefur framleitt niðursoðnar eða niðurlagðar 
sjávarafurðir eða flutt út á vegum stofnunarinnar á siðustu 12 mánuðum, hefur 
ekki atkvæðisrétt á fundum fulltrúaráðsins. 

Á aðalfundi fulltrúaráðs skal leggja fram reikninga ásamt sölu-, framleiðslu- 
og fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. 

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra, sem er prókúruhafi fyrir stofnunina og 
annast almennan rekstur í samráði við stjórnina. Staða framkvæmdastjóra skal 
ákveðin í samræmi við launakerfi starfsmanna ríkisins. 

5. gr. 
Sölustofnun lagmetisiðnaðarins verður aflað tekna til starfseminnar á eftir- 

farandi hátt: 

a) Ríkissjóður leggur fram sem óendurkræft framlag 25 milljónir króna ár hvert, 
fyrstu fimm starfsárin. 

b) Ríkissjóði er heimilt að ábyrgjast fyrir hönd stofnunarinnar lán, sem nemur allt 
að 100 milljónum króna. 

c) Niðursuðuverksmiðjurnar greiða sölulaun til stofnunarinnar, sem nota skal til 
að mæta sölukostnaði, og skal hundraðshlutinn vera ákveðinn að fenginni um- 
sögn fulltrúaráðs. 

d) Stofnuninni er heimilt að taka umboðslaun fyrir þær vörur, sem hún flytur 
inn eða útvegar samkvæmt ákvörðun stjórnar. 

6. gr. 
Í næstu fimm ár skulu öll útflutningsgjöld af niðursoðnum og niðurlögðum 

sjávarafurðum og söltuðum grásleppuhrognum undanþegin hinum almennu ákvæð- 
um um útflutningsgjöld, en renna þess í stað í sérstakan sjóð til eflingar lagmetis- 
iðnaðinum og útflutningi hans skv. 7. gr. 

7. gr. 
Stofna skal sérstakan sjóð, sbr. 6. gr, sem hefur það verkefni að efla niður- 

suðuiðnaðinn, auka tilraunir með nýjar vörutegundir og afla þeim markaða erlendis. 
Sjóður þessi lýtur stjórn sölustofnunarinnar undir yfirumsjón ráðherra. 

8. gr. 
Ráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd laga þessara að fengnum 

tillögum stjórnarinnar. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 26. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  

Magnús Kjartansson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna 

ríkisins, og lögum nr. 23 22. apríl 1967, um breyting á þeim lögum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
4. gr. laganna orðist svo: 
Stjórn sjóðsins skal heimilt að taka í tölu sjóðfélaga starfsmenn bæjar-, sýslu- 

og hreppsfélaga og stofnana, er þeim heyra til og sérstakan fjárhag hafa, svo og 
starfsmenn landshlutasamtaka sveitarfélaga, starfsmenn Bandalags starfsmanna ríkis 
og bæja og starfsmenn aðildarfélaga bandalagsins ásamt starfsfólki sparisjóða, 
samnorrænna stofnana og uppeldis- og heilbrigðisstofnana, sem reknar eru af sjálf- 
stæðum styrktar- eða líknarfélögum, enda séu uppfyllt skilyrði 3. gr. I. a. um 
ráðningartíma og aðalstarf. 

2. gr. 
1. málsliður 2. málsgr. 14. gr. laganna orðist svo: 
Upphæð makalifeyris er hundraðshluti af launum þeim, sem á hverjum tíma 

fylgja starfi því, er hinn látni gegndi síðast. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 2. gr. skulu þó taka gildi 1. janúar 1973. 

Gjört í Reykjavík, 26. mai 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 50. . 26. maí 1972. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 30 27. júní 1921, um erfðafjárskatt. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðsins „ríkissjóð“ í 1. gr. laganna komi: erfðafjársjóð. 

2. gr. 
2. gr. orðist svo: 
Fjárhæð erfðafjárskatts er ákveðin þannig:
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Af erfðafé, sem hverfur til þess hjóna, sem lifir hitt, til niðja, kjörniðja og 
fósturbarna, svo og af þriðjungshluta, ef ráðstafað hefur verið með erfðaskrá til 
annarra, skal svara af arfi hvers erfingja um sig: 

Af Af fyrstu 200 þús. .....000022 000 5% 
næstu 200 —  .........0000 02. 6% 

— — 200 — 1% 
— — 200 — 8% 
— 200 — 9% 
og þar yfir ..........0.020000000. en 10% 

Af erfðafé, sem hverfur til foreldra hins látna eða niðja þeirra, er ekki heyra 
undir staflið A, skal svara af arfi hvers erfingja um sig: 

Af fyrstu 200 þús. .......02002.0. 0000 15% 

— næstu 200 —  .......00000. ns 17% 

— — 200 — 19% 
— — 200 — 2... 21% 
— — 200 — 23% 
og þar yfir ........000.000 0000 25% 

Af erfðafé, sem hverfur til afa eða ömmu hins látna eða niðja þeirra, er eigi 
heyra undir stafliðina A og B, eða til fjarskyldari erfingja eða óskyldra, skal 
svara af arfi hvers erfingja um sig: 

Af fyrstu 200 þús. .....0.2.00000 000 30% 
— næstu 2900 —- .....00000000 00. 34% 
— — 200 — 2... 38% 
— — 200 — 2... 42% 
— — 200 — 2... 46% 
og þar yfir ......0.2000000. 0. enn 50% 

. Af erfðafé, sem hverfur til kirkna, opinberra sjóða, gjafasjóða, félaga, líknar- 
og menningarstofnana, skal greiða 10 af hundraði. 

3. gr. 
Í stað „tilsk. 25. sept. 1850 10. gr.“ í niðurlagi 1. mgr. 3. gr. komi: erfðalög nr. 

8 14. marz 1962. 

Í stað orðsins „ríkissjóðs“ í 3. mgr. 3. gr. komi: erfðafjársjóðs. 

4. gr. 
Í stað „100“ í 1. mgr. 6. gr. komi: 10000. 
Í stað „10“ í 2. mgr. 6. gr. komi: 1000. 
Í stað orðsins „stjórnarráðinu“ í síðustu mgr. 6. gr. komi: félagsmálaráðuneytinu. 

5. gr. 
Í stað orðsins „stjórnarráðið“ í 2. mgr. 10. gr. komi: félagsmálaráðuneytið. 

6. gr. 
Fyrri mgr. 12. gr. hljóði svo: 
Ef ekki fer fram sala á opinberu uppboði á fjármunum, öðrum en fasteignum, 

sem falla í erfðir, skal skiptaráðandi útnefna óvilhalla menn til þess að meta fjár- 
munina til peninga, ef ætla má, að þeir nemi samtals 100 000 krónum. Fasteignir 
skal telja á fasteignamati.
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7. gr. 
Í stað orðsins „stjórnarráðið“ komi: félagsmálaráðuneytið. 

8. gr. 
Síðasti málsliður 14. gr. hljóði svo: 
Með mál út af þessum efnum skal farið að hætti opinberra mála. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Hannibal Valdimarsson. 

Nr. 51. . 26. maí 1972. 

LÖG 

um Bjargráðasjóð. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Bjargráðasjóður er sjálfstæð stofnun, sameign ríkisins, sveitarfélaganna og Stétt- 

arsambands bænda. Eignaraðilar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins um- 
fram árleg, óafturkræf framlög sín til hans skv. 6. gr. laga þessara. 

Heimili og varnarþing Bjargráðasjóðs er í Reykjavík. 

2. gr. 
Stjórn Bjargráðasjóðs er skipuð fimm, mönnum, ráðuneytisstjóra félagsmálaráðu- 

neytisins, sem er formaður stjórnarinnar, fiskimálastjóra, formanni Búnaðarfélags 

Íslands, formanni Sambands íslenzkra sveitarfélaga og formanni Stéttarsambands 
bænda. Sé einhver stjórnarmanna forfallaður, tekur varamaður hans í viðkomandi 

starfi sæti í stjórninni. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins hefur á hendi stjórn hans og tekur ákvarðanir um afgreiðslu 

á umsóknum um fyrirgreiðslu úr deildum sjóðsins, styrk- og lánveitingar. 
Stjórnin ræður forstjóra og annað starfslið sjóðsins og ákveður kaup þess og 

kjör í samræmi við launakerfi opinberra starfsmanna. Heimilt er þó stjórninni að 
semja við Lánasjóð sveitarfélaga eða aðra stofnun, sem henta þykir, um sameigin- 
lega framkvæmdastjórn, skrifstofuhald og rekstur sjóðsins. 

4. gr. 
Bjargráðasjóður skiptist í tvær deildir, almenna deild og búnaðardeild. Halda 

skal bókhaldi hvorrar deildar um sig aðgreindu. Rekstrarkostnaður sjóðsins greið- 
ist úr almennu deild hans.
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ð. gr. 
Árlegar tekjur Bjargráðasjóðs eru: 

a. Framlög sveitarfélaga, sem nema skulu kr. 50.00 fyrir hvern íbúa sveitarfélags 
miðað við þjóðskrá 1. desember undanfarið ár. 

b. 0.25% af söluvörum landbúnaðarins, sbr. 2. gr. laga nr. 38 15. febrúar 1945, 
um stofnun búnaðarmálasjóðs. 

c. Framlag ríkissjóðs, sem nema skal samanlögðum framlögum samkvæmt staf- 
liðum a og b þessarar greinar. 

d. Vextir af fé sjóðsins. 

6. gr. 
Tekjur sjóðsins skiptast þannig milli deilda: 

a. Í almennu deild sjóðsins renna 75% af framlögum sveitarfélaga skv. 5. gr. a-lið 
og jafnhá fjárhæð af framlagi ríkissjóðs skv. 5. gr. c-lið, svo og vaxtatekjur 
sjóðsins. 

b. Í búnaðardeild rennur allt framlag skv. 5. gr. b-lið, 25% af framlögum sveitar- 
félaga skv. 5. gr. a-lið og sá hluti af framlagi ríkissjóðs skv. 5. gr. c-lið, sem 
ekki rennur til almennu deildar sjóðsins skv. a-lið þessarar greinar. 

7. gr. 
Framlög sveitarfélaganna innheimtir félagsmálaráðuneytið með því að draga 

þau frá úthlutun til þeirra úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 
Framlag ríkissjóðs greiðist með jöfnum, mánaðarlegum greiðslum. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins innheimtir búvörugjald skv. 2. gr. laga nr. 38 

frá 15. febrúar 1945 og greiðir Bjargráðasjóði hluta hans af gjaldinu skv. 5. gr. b-lið, 
eftir því sem gjaldið innheimtist. 

8. gr. 
Hlutverk almennu deildar sjóðsins er að veita einstaklingum, fyrirtækjum og 

sveitarfélögum fjárhagsaðstoð til að bæta meiri háttar tjón á fasteignum og lausafé 
af völdum náttúruhamfara, svo sem óveðurs, flóða og vatnavaxta, skriðufalla, snjó- 

flóða, jarðskjálfta og eldgosa. 

9. gr. 
Hlutverk búnaðardeildar er að veita einstaklingum eða sveitarfélögum fjárhags- 

aðstoð til 
a. að bæta meiri háttar tjón vegna búfjárdauða af völdum sjúkdóma eða af slysum, 

þegar gáleysi eiganda verður eigi um kennt; 

b. fóðurkaupa vegna grasbrests af völdum kulda, kals eða óþurrka til að afstýra 
óeðlilega mikilli förgun búfjár; 

c. að bæta uppskerubrest á garðávöxtum; 
d. að veita fjárhagsaðstoð vegna verulegs afurðatjóns á sauðfé og nautgripum. 

Um fjárhagsaðstoð skv. grein þessari fer skv. reglum, er sjóðstjórn setur. 

10. gr. 
Fjárhagsaðstoð beggja deilda sjóðsins samkvæmt 8. og 9. gr. laga þessara er 

ýmist fólgin í styrkveitingum eða veitingu vaxtalausra lána. Lánstími skal að jafn- 

aði vera 5 ár. Ef um meiri háttar tjón er að ræða, er sjóðstjórn heimilt að veita 
fyrirgreiðslu eingöngu í formi styrkja. 

Lán, sem veitt eru einstaklingum eða fyrirtækjum úr deildum sjóðsins, skulu 
tryggð með sjálfskuldarábyrgð sveitarfélags eða annarri tryggingu, sem sjóðstjórn 
metur gilda. 

Umsóknir um aðstoð skulu hafa borizt stjórn sjóðsins innan eins árs, frá því 
að tjón varð, ella verða þær ekki teknar til greina. 

A 9
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11. gr. 
Nú er um að tefla almenn Þbótaskyld tjón í einu byggðarlagi eða fleirum, og 

getur þá stjórn Bjargráðasjóðs skipað nefnd til þess að rannsaka tjónin og gera 
tillögur til stjórnar sjóðsins um aðstoð vegna þeirra. 

Kostnaður vegna slíkra nefndarstarfa greiðist úr þeirri deild sjóðsins, sem 

veitir aðstoð vegna ljónanna. 

12. gr. 
Nú hefur sveitarstjórn notið aðstoðar Bjargráðasjóðs vegna samfellds harð- 

æris Í tvö ár eða lengur, og er þá stjórn sjóðsins heimilt að ákveða, að frekari að- 
stoð til sveitarstjórnarinnar skuli vera styrkur, ef um er að ræða áframhaldandi 

samfellt harðæri í sveitarfélaginu, enda verði tjón af völdum harðærisins talið 
nema áa. m. k. þriðjungi tekna sveitarsjóðs á því ári. 

13. gr. 
Séreignir sýslu- og bæjarfélaga við gildistöku laga þessara skulu vera í vörzlu 

almennu deildar sjóðsins og ávaxtast í Lánasjóði sveitarfélaga, sbr. þó 3. mgr. 
þessarar greinar. 

Ef hallæri ber að höndum, á hvert sýslu- og bæjarfélag tilkall til þessarar sér- 
eignar sinnar til útbýtingar eftir reglum, sem sýslunefnd eða bæjarstjórn hefur 
samþykkt þar um, enda samþykki ráðherra slíka ráðstöfun að fengnu áliti stjórnar 
sjóðsins. Skýrslu um úthlutun þessa skal viðkomandi sýslunefnd eða bæjarstjórn 
senda stjórn sjóðsins að úthlutun lokinni. 

Heimilt er stjórn Bjargráðasjóðs að veita deildum sjóðsins lán af séreignafé 
skv. þessari grein gegn almennum vöxtum af sparifé. 

14. gr. 
Ársreikningar sjóðsins skulu fullgerðir fyrir febrúerlok ár hvert. Sjóðstjórn 

felur löggiltum endurskoðanda að endurskoða reikninga sjóðsins, og skal endur- 
skoðun að jafnaði lokið fyrir 30. apríl ár hvert. 

Að endurskoðun lokinni skal birta reikninga sjóðsins í B-deild Stjórnartíðinda. 

15. gr. 
Fé Bjargráðasjóðs, sem ekki hefur verið ráðstafað samkv. 8.—13. gr. laga 

þessara, skal ávaxtað í Lánasjóði sveitarfélaga og banka með ríkisábyrgð samkvæmt 
nánari ákvörðun stjórnarinnar. 

Nú hrekkur fé annarrar hvorrar deildar sjóðsins eigi il að veita þá aðstoð, sem 
nauðsyn krefur samkvæmt lögunum og að mati sjóðstjórnar, og er þá sjóðstjórninni 
heimilt að lána fé milli deilda án vaxta. Einnig er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgj- 

ast nauðsynleg lán fyrir sjóðinn eða veita honum lán úr ríkissjóði gegn veði í 
eignum og tekjum sjóðsins. 

16. gr. 
Skuldabréf fyrir lánum, sem Bjargráðasjóður tekur samkvæmt 15. gr. laga 

þessara, skulu undanþegin stimpilgjöldum og ríkisábyrgðargjöldum. Einnig skulu 
undanþegin stimpilgjöldum skuldabréf fyrir lánum, sem sjóðurinn veitir, svo og 

skuldabréf til sveitarfélaga vegna endurlána til einstaklinga. 

17. gr. 
Í reglugerð, sem stjórnin semur og ráðherra staðfestir, skal setja nánari reglur 

um sjóðinn og starfsemi hans, þ. á m. nánari skilyrði fyrir veitingu fjárhass- 
aðstoðar, um upplýsingar, vottorð og önnur gögn, sem fylgja skulu umsóknum, 
og um dráttarvexti af vanskilagreiðslum.
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Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1973. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 82 
frá 29. desember 1967, um Bjargráðasjóð Íslands, lög nr. 84 frá 31. desember 1968, 
lög nr. 99 frá 31. desember 1969 og lög nr. 72 frá 30. apríl 1970, öll um breytingu 
á hinum fyrstnefndu lögum. 

0 Gjört í Reykjavik, 26. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Hannibal Valdimarsson. 

26. maí 1972. . Nr. 59. 
LOG 

um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 29. marz 1961. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
Við 2. gr. laganna bætist: 
Afréttarsvæði, sem ekki hefur þegar verið skipað innan staðarmarka neins 

sveitarfélags, skal teljast til þess sveitarfélags, sem þar á eignar- eða afnotarétt. Ef 
fleiri en eitt sveitarfélag eiga aðild að slíku landi og ekki er samkomulag um, hverju 
þeirra það skuli tilheyra, sker félagsmálaráðuneytið úr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Hannibal Valdimarsson. 

29. maí 1979. . Nr. 53. 
LÖG 

um orlof húsmæðra. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Kvenfélagasamband Íslands skiptir landinu í orlofssvæði með tilliti til fram- 

kvæmdar laga þessara um orlof húsmæðra. Fer skiptingin fram á landsþingi sam- 
bandsins. Ekki má skipta sveitarfélagi milli orlofssvæða. 

2. gr. 
Héraðssambönd Kvenfélagasambands Íslands kjósa á ársfundi orlofsnefndir 

fyrir orlofssvæðin hver í sínu umdæmi.
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Í orlofsnefnd skulu vera þrjár konur og þrjár til vara, kosnar til þriggja ára 
í senn. A 

Orlofsnefndir skipta sjálfar með sér verkum. 
Þar sem mæðrastyrksnefndir ern starfandi á orlofssvæðinu, skulu orlofsnefndir 

leita samstarfs við þær. 

ð. gr. 
Orlofsnefndir skipuleggja orlof húsmæðra hver í sínu umdæmi og sjá um rekstur 

orlofsheimila. 

4. gr. 
Greiða má fararstjóruim þóknun, hvort sem þeir eru í orlofsnefnd eða ekki. 
Heimilt er orlofsnefndum að greiða fyrir framkvæmdastjórn og gjaldkerastörf 

á þeim stöðum, þar sem nefndir reka orlofsheimili á eigin ábyrgð. 
Að öðru leyti skulu orlofsnefndir vera ólaunaðar. 

5. gr. 
Kostnað vegna orlofs húsmæðra greiða þessir aðilar: 

1. Ríkissjóður greiðir árlega upphæð, sem svarar minnst kr. 100.00 fyrir hverja 
húsmóður í landinu. Heimilt er félagsmálaráðuneytinu að skipta ríkisframlaginu 
milli orlofssvæða í hlutfalli við fólksfjölda. 

2. Sveitarfélög greiði eigi minna en 50% á móti framlagi ríkissjóðs. 
3. Heimilt er að láta orlofsþega greiða alli að 15% af beinum kostnaði orlofs- 

dvalar, ef aðrar tekjur nægja ekki. Fer það eftir ákvörðun hverrar einstakrar 
orlofsnefndar. 

Heimilt er orlofsnefndum að geyma rekstrarfé orlofsins á milli ára, ef 
ástæða þykir til. 

6. gr. 
Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu, án launagreiðslu fyrir 

það starf, á rétt á að sækja um orlof. 
Þegar valið er úr umsóknum, skulu orlofsnefndir hafa til hliðsjónar barna- 

fjölda, aldur barna og aðrar félagslegar aðstæður kvennanna. Æskilegt er, að orlofs- 
dvöl sé ekki skemmri en 7—10 dagar. 

Verði orlofsdvöl ekki við komið, er heimilt að nota orlofsfé, sem veitt er skv. 
lögum þessum, til ferðalags fyrir húsmæður. 

7. gr. 
Heimilt er orlofsnefndum að nota allt að 20% af framlagi ríkis og sveitarfélaga 

til þess að greiða kostnað vegna barna orlofskvenna á barnaheimili eða annars 
staðar, meðan á orlofsdvöl stendur. 

Konur, sem eiga tvö börn eða fleiri innan 7 ára aldurs, skulu að jafnaði sitja 
fyrir um þessar greiðslur. 

8. gr. 
Heimilt er orlofsnefndum að verja nokkurri fjárhæð þriðja hvert ár til þess 

að senda fulltrúa á sameiginlega ráðstefnu, er hefur það hlutverk að samræma fyrir- 
komulag orlofsins og kynna starfshætti á hinum ýmsu orlofssvæðum. 

Skal orlofsnefndin í Reykjavík hafa frumkvæði um að kalla saman hina fyrstu 
ráðstefnu. 

9. gr. 
Félagsmálaráðuneytið sér um prentun umsóknareyðublaða um orlof húsmæðra 

og sendir þau orlofsnefndum.
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10. gr. . 
Orlofsnefndir geta leitað fyrirgreiðslu hjá félagssmálaráðuneytinu, menntamála- 

ráðuneytinu og öðrum hlutaðeigendum um afnot skóla eða annarra opinberra bygs- 

inga til orlofsdvalar. 

11. gr. 

Skylt er orlofsnefndum að senda félagsmálaráðuneytinu og viðkomandi sveitar- 
félögum árlega skýrslu um starfsemi sína ásamt reikningum fyrir þann tíma, sem 
ráðuneytið ákveður. 

Orlofsnefndir gefi skýrslur um starfið á aðalfundi viðkomandi héraðssambands. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Núverandi skipting landsins í orlofssvæði skal vera óbreytt til næsta lands- 
fundar Kvenfélagasambands Íslands. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Hannibal Valdimarsson. 

29. maí 1972. . Nr. 54. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um þingsköp Albingis. 

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

þvkki mínu: 

1. gr. 
1. málsl. 2. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo: 

Til þess að prófa kjörbréf og kosningu nýkosinna þingmanna og varaþingmanna 
eftir hverjar almennar kosningar til Alþingis ganga þingmenn eftir hlutkesti í 3 
jafnar deildir, meðan til vinnst. 

2. gr. 
2—-3. málsl. 1. málsgr. 8. gr. laganna orðist svo: 
En kosning til efri deildar er fyrir allt kjörtímabilið. Svo er og um kosningu 

kjörbréfanefndar samkv. 4. gr. 

3. gr. 
Orðin „og skulu laun hans ákveðin í lannalögum“ í 2. málsgr. 11. gr. laganna 

falli niður. 

4. gr. 
13. gr. laganna falli niður. Greinatala breytist samkv. þessu.
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5. gr. 
16. gr. laganna orðist svo: 

Á 2. fundi sameinaðs Alþingis skulu kosnar þessar fastanefndir: 
1. fjárveitinganefnd, skipuð 9 mönnum, 
2. utanríkismálanefnd, skipuð 7 mönnum og 7 til vara, 
3. atvinnumálanefnd, skipuð 7 mönnum, 
4. allsherjarnefnd, skipuð 7 mönnum. 

Fjárveitinganefnd fjallar um frumvörp til fjárlaga og fjáraukalaga og þings- 
ályktunartillögur, sem til hennar kann að verða vísað og fara fram á útgjöld úr 
ríkissjóði. Til utanríkismálanefndar skal vísa utanríkismálum. Utanríkismálanefnd 
starfar einnig milli þinga og er ríkisstjórninni til ráðuneytis um meiri háttar utan- 
ríkismál, enda skal ríkisstjórnin ávallt bera undir hana slík mál jafnt milli þinga 
sem á þingtíma. Nefndarmenn eru bundnir þagnarskyldu um þá vitneskju, sem 
þeir fá í nefndinni, ef formaður eða ráðherra kveður svo á. Til atvinnumálanefndar 
skal vísa þeim málum, sem landbúnaðar-, sjávarútvegs- og iðnaðarnefndir í deild- 
um mundu fjalla um, ef borin væru fram í frumvarpsformi. Til allsherjarnefndar 
skal vísa öðrum málum, sem þingið ákveður. 

Hvor þingdeild skal og kjósa fastanefndir til að fjalla um ákveðnar tegundir 
mála, og skal það gert á öðrum þingfundi hvorrar deildar. Fastanefndir skulu í 
hvorri deild vera sem hér segir, skipaðar allt að 7 mönnum hver nefnd: 

1) fjárhags- og viðskiptanefnd, 
2) samgöngunefnd, 
3) landbúnaðarnefnd, 
4) sjávarútvegsnefnd, 
5) iðnaðarnefnd, 

6) félagsmálanefnd, 
7) heilbrigðis- og trygginganefnd, 
8) menntamálanefnd, 
9) allsherjarnefnd. 

Hver fastanefnd þingsins og deilda þess kýs sér formann, varaformann og 
fundaskrifara. 

Formenn fastanefnda í hvorri deild, forseti og fyrri varaforseti skulu skipa 
eina nefnd, vinnunefnd, og er forseti formaður hennar. Hún skal skipa fyrir um 
fundatíma og fundastaði nefndanna og sjá um, að þeir rekist ekki á. 

Nú þykir nauðsyn til bera, vegna vinnubragða, að hafa mannaskipti í nefnd- 
um, lengur eða skemur, og skal vinnunefndin þá hlutast til um, að mannaskiptin 
komist á, þó svo, að viðkomandi fastanefndir samþykki. Náist ekki samkomulag, 
má vinnunefnd skjóta ágreiningnum undir úrskurð deildarinnar. 

Til fastanefndanna getur hvor þingdeild vísað þeim þingmálum, sem fyrir 
deildina eru lögð og þörf þykir, að nefnd íhugi, og skal þá að jafnaði vísa hverju 
máli til sömu fastanefndar í báðum deildum. Það er samvinnunefnd, ef samkynja 

fastanefndir beggja deilda vinna saman að athugun mála, sem vísað hefur verið til 
annarrar nefndarinnar. 

Heimilt er þó hvorri deild eða sameinuðu þingi að kjósa lausanefndir til að 
íhuga einstök mál. Hver lausanefnd kýs sér formann og ritara. Einnig er sameinuðu 
þingi eða hvorri deild heimilt að ákveða, að fastanefnd vinni að athugun máls 
milli þinga. 

Nefndir kjósa sér framsögumann fyrir hvert mál, sem þær fjalla um. Engum 
fastanefndarmanni er skylt að hafa á hendi í senn framsögu í fleiri málum en 
tveimur.
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Vísa má máli til nefndar á hverju stigi þess. Sé það gert áður en umræðu er 
lokið, þá skal henni frestað. 

6. gr. 
19. gr. laganna orðist svo: 
Lagafrumvörp skulu vera samin með lagasniði, og skal prenta þau og útbýta 

þeim meðal þingmanna á fundi. Hverju frumvarpi skal fylgja stutt greinargerð fyrir 
tilgangi þess yfirleitt og skýring á höfuðákvæðum. Eigi má taka frumvarp til um- 
ræðu fyrr en liðin er að minnsta kosti ein nótt frá því, er því var útbýtt. 

7. gr. 
Orðin „og skal það prentað og því útbýtt“ í 25. gr. laganna falli niður. 

8. gr. 
Í stað „má“ í 3. málsgr. 29. gr. laganna komi: skal. 

. 9. gr. 
Á eftir 30. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, svo hljóðandi: 

a. Ef ráðherra óskar að gera grein fyrir opinberu málefni, gerir hann það með 
skýrslu til Alþingis, er skal prentuð og útbýtt meðal þingmanna á fundi. 

Ef ráðherra óskar, skal skýrslan tekin til umræðu. Sama gildir, ef níu 
Þingmenn óska þess. Ráðherrann gerir grein fyrir skýrslunni, og er þingmönn- 
um þá rétt að taka þátt í umræðunni. Þingmenn, aðrir en ráðherrar, mega þó 
ekki tala oftar en tvisvar. 

Við umræðu um skýrslu má engar ályktanir gera. 
b. Níu þingmenn geta óskað skýrslu ráðherra um opinbert málefni. Skal beiðnin 

vera skrifleg og beint til forseta, og má fylgja henni stutt greinargerð. Skal 
beiðnin prentuð og útbýtt meðal þingmanna á fundi. Á næsta fundi í sameinuðu 
þingi ber forseti það undir atkvæði umræðulaust, hvort beiðnin skuli leyfð eða 
ekki. Forseti tilkynnir hlutaðeigandi ráðherra um beiðni um skýrslu, sem leyfð 
hefur verið. 

Er ráðherra hefur lokið skýrslugerðinni, skal skýrslan prentuð og útbýtt 
meðal þingmanna á fundi. 

Ef ráðherra eða skýrslubeiðendur, einn eða fleiri, óska þess, skal skýrslan 
tekin til umræðu. Ráðherra gerir grein fyrir henni. Þingmenn mega taka þátt 
í umræðunni, en aðrir en ráðherra mega þó ekki tala oftar en tvisvar. 

Við umræðu um skýrslu má engar ályktanir gera. 

10. gr. 
Í stað 1. mgr. 31. gr. laganna (sbr. lög nr. 22/1947) komi sex málsgreinar, sem 

orðist svo: 

Vilji alþingismaður óska upplýsinga ráðherra eða svars um opinbert málefni 

eða einstakt atriði þess, gerir hann það með fyrirspurn í sameinuðu Alþingi, er af- 
hent sé forseta. Fyrirspurn skal vera skýr, um afmörkuð atriði eða mál, sem ráð- 
herra ber ábyrgð á, og sé við það miðað, að hæst sé að svara henni í stuttu máli. 
Alþingismaður segir til um það, hvort hann óskar skriflegs eða munnlegs svars. 
Stutt greinargerð má fylgja fyrirspurn, ef óskað er skriflegs svars. 

Forseti ákveður samdægurs, hvort fyrirspurn skuli leyfð eða ekki. Ef vafi er, 

getur forseti þó borið málið umræðulaust undir atkvæði á næsta fundi í sameinuðu 
þingi. Skal það einnig gert, ef fyrirspyrjandi óskar þess, er forseti synjar fyrir- 
spurn.
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Fyrirspurn skal prentuð og útbýtt meðal þingmanna á fundi. Fyrirspurn, sem 
leyfð hefur verið, skal send hlutaðeigandi ráðherra eða ráðherrum. 

Á sérstökum fundi í sameinuðu þingi skal forseti taka á dagskrá munnlegar 
fyrirspurnir, er leyfðar hafa verið í síðasta lagi fjórum virkum dögum fyrir fundinn. 
Fyrirspurn skal þó ekki tekin á dagskrá síðar en átta virkum dögum eftir að hún 
var leyfð. 

Fyrirspyrjandi eða framsögumaður fyrirspyrjenda mælir fyrir fyrirspurn. Ráð- 
herra, eða ráðherrar, er hlut eiga að máli, svara síðan fyrirspurn. Ráðherra má að 
jafnaði ekki tala oftar en tvisvar og þingmenn ekki nema tvisvar. Ráðherra má 
eigi tala lengur en 10 mínútur í senn og fyrirspyrjandi eða framsögumaður fyrir- 
spyrjanda 5 mínútur í senn, en aðrir þingmenn eða ráðherrar 2 mínútur í senn. 

Ef óskað er skriflegs svars, sendir ráðherra forseta það eigi síðar en sex virk- 
um dögum eftir að fyrirspurn var leyfð. Forseti sendir fyrirspyrjanda svarið. Skal 
prenta fyrirspurn og svar í Alþingistíðindum. 

11. gr. 
Orðin „enda neiti ráðherra ekki um leyfið“ í niðurlagi 43. gr. laganna (sbr. lög 

nr. 99/1952) falli niður. 

12. gr. 
48. gr. laganna breytist þannig: 

a. Fyrir orðin „skal beita hlutfallskosningu með aðferð þeirri, er kennd er við 
de Hondt (listakosning)“ í 1. mgr. komi: er forseta heimilt að beita hlutfalls- 
kosningu með aðferð þeirri, er kennd er við de Hondt (listakosning). Sama 
aðferð skal viðhöfð. 

b. Á eftir 4. mgr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Ef kjósa skal einnig varamenn, skal listi, sem hlotið hefur mann eða menn, 

eiga rétt til jafnmargra varamanna í þeirri röð, sem þeir standa á listanum. 

13. gr. 
2. mgr. ól. gr. laganna orðist svo: 
Þá skal og útvarpa innan tveggja vikna frá þingsetningu stefnuræðu forsætis- 

ráðherra og umræðu um hana, en eftirrit af ræðunni skal afhent þingmönnum sem 
trúnaðarmál eigi síðar en viku áður en hún er flutt. Umferðir skulu vera tvær. Í 
fyrri umferð hefur forsætisráðherra til umráða allt að hálfri klukkustund og full- 
trúar annarra þingflokka en forsætisráðherrans 20 mínútur hver. Í annarri umferð 
hefur hver flokkur 10 mínútur til umráða. 

14. gr. 
1. mgr. 53. gr. laganna orðist svo: 
Á síðari hluta þings skal útvarpa almennum stjórnmálaumræðum. Hver þing- 

flokkur fær til umráða hálfa klukkustund. 

- 15. gr. 
Á eftir 53. gr. komi ný grein, svo hljóðandi: 

Útvarpa skal umræðu um vantraust, ef 9 þingmenn krefjast þess. 

16. gr. 
54. gr. laganna orðist svo: 
Þegar útvarpað er umræðu um önnur mál en þau, er í 51. og 53. gr. segir, fær 

hver þingflokkur til umráða þrjátíu mínútur. 
Þegar útvarpi umræðu samkvæmt þessari grein er lokið, getur umræða haldið 

áfram eftir venjulegum reglum.
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17. gr. 
Á eftir 54. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 
Forseti getur, með samþykki allra þingflokka, ákveðið, að ræðutími í einstök- 

um umferðum skuli vera annar en til er tekið í öðrum greinum þessa kafla. 

18. gr. 
Aftan við 55. gr. laganna bætist: 
Sama gildir, ef þingflokkur óskar, að útvarpað verði umræðum á þingfundi 

eða hluta af þingfundi. 

19. gr. 
Á eftir 56. gr. laganna komi ný grein“ svo hljóðandi: 
Ef Ríkisútvarpið óskar að útvarpa umræðu eða hluta af umræðu, beinir það 

tilmælum sínum til hlutaðeigandi forseta. Forseti tekur þau tilmæli á dagskrá og 
ákveður þingið eða þingdeild, að lokinni umræðu, hvort leyfð skuli. Þegar útvarpað 
er umræðu á þennan hátt, skal þess gætt, að ræðutími skiptist sem jafnast milli 
flokka eða mismunandi sjónarmiða. 

20. gr. 
Á eftir 60. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 
Í þessum kafla er orðið útvarp notað um hljóðvarp og enn fremur um sjón- 

varp, eftir því sem við á. 

21. gr. 
Á eftir 62. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 
Umræður þingdeildanna og sameinaðs þings, ásamt þingskjölum og atkvæða- 

greiðslum, skal prenta jafnóðum og gefa síðan út í Alþingistíðindum. 

22. gr. 
Orðin „ráðherra synjar ekki og“ í 64. gr. laganna falli niður og enn fremur 

síðasti málsl. lagagreinarinnar. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. mai 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ)   
Ólafur Jóhannesson. 

29. maí 1972. . Nr. 55. 

LÖG 

. um veitingu ríkisborgararéttar. 

Forseti ÍSLANDS 

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

1. gr. 
Rikisborgararétt skulu öðlast: 

1. Alfaro, Edward Achilles, barn í Reykjavík, f. á Íslandi 9. maí 1964. 

2. Ashkenazy, Vladimir Davidovich, píanóleikari, f. í Sovétríkjunum 6. júlí 1937. 

A 10
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Banke, Arne Kurt Larsen, vélamaður í Reykjavík, f. í Danmörku 1. september 
1946. 

Bjarnarson, Elisabeth, húsmóðir í Vestmannaeyjum, f. í Færeyjum 7. september 
1948. 

Boucher, Alan Estcourt, kennari í Reykjavík, f. í Englandi 3. janúar 1918. 
Boucher, Alice Kristín, skrifstofustúlka í Reykjavík, f. í Englandi 7. maí 1944. 
Boucher, Robin Gunnar Estcourt, flugmaður í Reykjavík, f. í Englandi 15. 
september 1947. 
Davidsen, Hans Kári, sjómaður í Hafnarfirði, f. í Færeyjum 5. október 1942. 
Debes, Katora Margreta, húsmóðir í Reykjavík, f. í Færeyjum 10. janúar 1909. 

- Flego, Silvan Dragutin, verkamaður í Reykjavík, f. í Júgóslavíu 1. desember 
1938. 

Gunnlaugur Jón Ólafur Magnússon, barn í Kópavogi, f. í Þýzkalandi 14. apríl 
1966. 

Hansen, Conny Elinor, húsmóðir í Reykjavík, f. í Danmörku 1. september 1941. 
Hansen, Jens Aage Vesterlund, garðyrkjumaður í Reykjavík, f. í Danmörku 
4. október 1944. 

Hodge, Susan Penelope, húsmóðir á Seltjarnarnesi, f. í Englandi 24. marz 1939. 
Holton, Thomas Albert, markaðssérfræðingur á Seltjarnarnesi, f. í Bandaríkjun- 
um 23. janúar 1933. 
Hólmfríður Magnúsdóttir, barn í Kópavogi, f. í Þýzkalandi 22. júlí 1967. 
Jacobsen, Hanna Sigurlaug Þorkels, húsmóðir í Reykjavík, f. í Danmörku 19. 
marz Í951. 
Jerke, Monika Karla Carmen, verkakona í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 26. nóv- 

ember 1945. 
- Joensen, Jens Elias Sören Frederik, sjómaður í Vestmannaeyjum, f. í Færeyjum 

6. október 1911. 

. Jones, Gunnar David, verkamaður í Reykjavík, f. í Englandi 10. febrúar 1946. 
- Jóhann Magnússon, barn í Kópavogi, f. í Þýzkalandi 14. apríl 1966. 
. Knudsen, Hans Albert, flugmaður í Reykjavík, f. á Íslandi 1. október 1947. 

Kreidler, Helmut Karl, gleraugnasmiður í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 24. júní 
1938. 

- Mörköre, Jörgen Jörgensen, sjómaður í Vestmannaeyjum, f. í Færeyjum 1. 
janúar 1918. 

- Quinn, Patricia, verkakona í Reykjavík, f. í Reykjavík 24. október 1949. 
Retana, Vicente Gomez, bókbindari í Reykjavík, f. á Spáni 9. júlí 1938. 

. Roth, Björn, barn. í Reykjavík, f. á Íslandi 26. apríl 1961. 
Roth, Karl, nemandi í Reykjavík, f. á Íslandi 17. nóvember 1957. 

9. Roth, Vera, barn í Reykjavík, f. á Íslandi 17. febrúar 1963. 

- Salters, Doris, húsmóðir í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 21. ágúst 1946. 
Sigurjón Einarsson, barn í Hafnarfirði, f. í Sviss 16. apríl 1968. 
Steele, Anna Elín, nemandi í Vestmannaeyjum, í. á Íslandi Í. ágúst 1954. 
Sörensen, Benny Torkild, verkamaður á Akureyri, f. í Danmörku 1. maí 1938. 
Tausen, Hendrik Óli, sjómaður á Flateyri, f. í Færeyjum 10. júlí 1944. 

„ Tuvina, Elena, húsmóðir í Reykjavík, f. í Sovétríkjunum 13. júní 1935. 
. Wiebel, Claudia Anita, húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 11. október 1943. 
- Wiebel, Mikael Jochen Robert, barn í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 11. apríl 1965. 

Winther, Andrea Kristina, húsmóðir, Miðskála undir Eyjafjöllum, f. í Færeyj- 
um 25. ágúst 1934. 

. Zurková, Marie Jaroslava, húsmóðir á Dalvík, f. í Tékkóslóvakíu 11. marz 1932.
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2. gr. 
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenzkt ríkisfang með lögum, og skal 

hann þá taka sér íslenzkt fornafn. Börn hans skulu taka sér íslenzk nöfn samkvæmt 
lögum um mannanöfn. Heimilt er dómsmálaráðherra að veita undanþágu frá þessu 
ákvæði. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
“ Ólafur Jóhannesson. 

29. maí 1979. . Nr. 56. 
LÖG 

. um lögreglumenn. 

Forserr ÍstanDs 

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

1. gr. 
Ríkið heldur uppi starfsemi lögregluliðs, sem hefur það verkefni að gæta 

almannaðryggis og halda uppi lögum og reglu, stemma stigu við lögbrotum og vinna 
að uppljóstrun brota, sem framin eru. samkvæmt því, sem nánar greinir í V. kafla 
laga um meðferð opinberra mála, nr. 82/1961. 

2. gr. 
Dómsmálaráðherra fer með yfirstjórn lögreglunnar, en lösreglustjórar fara með 

stjórn lögregluliðs, hver í sínu umdæmi. 
Sýslumenn eru lögreglustjórar í sýslum og bæjarfógetar í kaupstöðum. Þar sem 

sérstakir lögreglustjórar eru skipaðir, fara þeir með lögreglustjórn í umdæmi sinu. 
Ráðherra setur ákveðið, að hluti lögregluliðs skuli gegna lögreglustörfum hvar 

sem er á landinu. Hann setur reglur um störf þess lögregluliðs og hvernig stjórn 
þess skuli háttað. 

3. gr. 
Ráðherra ákveður tölu lögreglumanna í hverju umdæmi, að fengnum tillögum 

hlutaðeigandi lögreglustjóra, sbr. þó 3. mgr. 

Ráðherra setur reglur um störf og starfssvið lögreglumanna og skipar þá í störf 
sín. Hann getur og sett reglur um starfsstig innan lögregluliðs. 

Ekki má skipa í lögreglumannsstarf, nema fé hafi verið veitt til þess í fjárlögum, 
bæði að því er varðar tölu lögreglumanna og starfsstig. 

Þegar sérstaklega stendur á og ráðherra telur nauðsynlegt öryggis vegna, að 
lögreglulið sé aukið umfram hið fasta lögreglulið, setur hann bætt við var alögreglu- 
mönnum um afmarkaðan tíma. Varalögreglumenn fá laun úr ríkissjóði eftir reglum, 
sem ráðherra setur. 

Á stöðum, þar sem þörf er á löggæzlu vegna sérstakra aðstæðna, svo sem á 
vertiðum, má ráða lögreglumenn til starfa, eftir því sem fé er veitt til þess á fjár- 
lögum.
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4. gr. 
Skipshafnir varðskipanna og tollverðir teljast til lögreglumanna ríkisins. Toll- 

verðir, sem voru í starfi fyrir gildistöku laga nr. 56/1963, verða þó ekki kvaddir til 
lögreglustarfa gegn vilja sinum. 

Ef nauðsyn ber til, geta lögreglumenn kvatt sér til aðstoðar hvern fulltíða mann, 
sem viðstaddur er, til að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri. 

Heimilt er dómsmálaráðherra að ákveða, með samkomulagi við fjármálaráð- 
herra, að lögreglumenn skuli segna tollgæzlustörfum jafnframt öðrum lögsæzlu- 
störfum, eftir nánari fyrirmælum lögreglustjóra og eftir reglum, sem settar eru í 
samráði við tollgæzlustjóra. Þar sem slík starfstilhögun er ákveðin, skal þess getið 
við auglýsingu á lögreglumannsstarfi. 

5. gr. 

Lögreglumenn, hvort sem eru í föstu starfi eða kvaddir lögreglunni til aðstoðar, 
eru opinberir starfsmenn og njóta sömu verndar og aðstöðu og þeir menn, er gegna 
borgaralegri skyldu. Enginn má á neinn hátt tálma því, að maður gegni lögreglu- 
störfum. Brot gegn þessu ákvæði varðar sektum, nema þyngri refsing liggi við að 
lögum, og skal með mál út af brotum þessum fara að hætti opinberra mála. 

Lögreglumenn eiga rétt á bótum fyrir meiðsli og tjón, sem þeir verða fyrir 
vegna starfs síns. 

6. gr. 
Ef sérstaklega stendur á, getur ráðherra mælt svo fyrir, að lögreglulið skuli 

gegna löggæzlustörfum utan umdæmis síns, og ákveður þá jafnframt, hver skuli 
fara með stjórn þess. 

Gæta skal þess þó jafnan, að hægt sé að halda uppi löggæzlu á þeim stað, sem 
lið er flutt frá. 

7. gr. 
Að fengnum tillögum sýslunefndar er ráðherra heimilt að ákveða, að í lög- 

sagnarumdæmi skuli vera starfandi 2—8 héraðslögreslumenn. 
Hlutverk héraðslögreglumanna er að gegna almennum löggæzlustörfum, þegar 

á þarf að halda, þar á meðal að halda uppi reglu á mannfundum og skemmtunum. 
Ráðherra setur reglur um störf héraðslögreslumanna og um greiðslu kostnaðar 

vegna þeirra. 
Lögreglustjóri getur heimilað héraðslögreglumönnum, að taka sér aðstoðarmenn 

til þess að halda uppi reglu á skemmtistöðum. 

8. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt að binda skemmtanaleyfi því skilyrði, að lögreglu- 

menn verði á skemmtistað, og skal þá leyfishafi greiða kostnað af þeirri löggæzlu, 
samkvæmt reglum, sem ráðherra setur. 

Enn fremur má í slíkum reglum kveða á um greiðslu kostnaðar af gæzlustörfum 
vegna framkvæmda á almannafæri, þar sem lögreglustjóri telur nauðsynlegt að 
fyrirskipa slíka löggæzlu. 

9. gr. 
Við embætti lögreglustjórans í Reykjavík skal starfræktur lögregluskóli, 

er veiti lögreglumönnum undirstöðumenntun í lögreglufræðum. Skal að jafnaði 
eigi skipa aðra í lögregluþjónsstöðu en þá, er staðizt hafa próf í skólanum. Fram- 
haldsnámskeið skulu haldin svo oft sem aðstæður leyfa. Heimilt er og að efna til 
lögreglunámskeiða utan Reykjavíkur. 

Ráðherra setur reglugerð um námstilhögun í lögregluskólanum og prófkröfur.
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10. gr. 
Lögreglumenn má ekki nota til að hafa önnur afskipti af vinnudeilum en að 

halda þar eins og annars staðar uppi friði og afstýra skemmdum, meiðslum og 
vandræðum. 

11. gr. 
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga. 

Hann ákveður, hver skuli vera einkenni og búnaður lögreglumanna, og setur reglur 
um réttindi og skyldur lögreglumanna. 

12. gr. 
Greiða skal úr ríkissjóði kostnað við framkvæmd laga þessara, sem ekki er 

samkvæmt lögunum greiddur af öðrum aðilum. 

13. gr. 
Frá 1. janúar 1972 greiðist kostnaður við starfsemi lögreglunnar, sem áður var 

greiddur af sveitar- eða sýslufélögum, úr ríkissjóði. Þó skulu sveitar- eða sýslu- 
félögin annast greiðslu kostnaðar, svo sem verið hefur, gegn mánaðarlegri endur- 
greiðslu úr ríkissjóði allt til 31. desember 1979, að kostnaðargreiðslur færast til 
rikissjóðs og umboðsmanna hans. 

Lögreglumenn, sem verið hafa í þjónustu sveitar- eða sýslufélags, eiga kost á 
því til ársloka 1973 að gerast starfsmenn ríkisins með þeim réttindum og skyldum, 
sem því fylgja. Lögreglumaður, sem ekki kýs þessa leið, skal teljast vera áfram 
starfsmaður sveitar- eða sýslufélagsins með kjörum skv. gildandi kjarasamningi 
óbreyttum til loka gildistíma hans. 

Sveilar- eða sýslufélagi er óheimilt að gera breytingar á þeim samningi eða 
gera sérsamninga við lögreglumenn, enda fer um almennar breytingar á þeim kjara- 
samningum eftir reglum um kjarasamninga ríkisstarfsmanna. 

Um mál þeirra lögreglumanna, sem ekki kjósa að gerast ríkisstarfsmenn fyrir 
gl. desember 1973, þegar gildistíma núgildandi kjarasamnings þeirra lýkur, skal 
farið eftir almennum reglum um niðurlagningu stöðu í 14. gr. laga nr. 38/1954, um 
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

14. gr. 
Ríkið tekur við, án sérstakrar greiðslu, þeim tækjum og búnaði, sem sveitar- 

eða sýslufélag hefur lagt lögreglunni til. 
Ríkið tekur við húsnæði, sem ríki og sveitar- eða sýslufélög hafa stofnað til 

sameiginlega, án greiðslu fyrir viðtöku þess, en sveitar- eða sýslufélög halda eignar- 
hluta sínum í því. Ef afnotum í þágu lögreglunnar lýkur, ráðstafa eignaraðilar 
sameiginlega slíkum fasteignum. 

Ríkið tekur við fullnustu leigusamninga, sem sveitar- eða sýslufélög hafa gert 
í þágu lögreglunnar. Um aðrar óloknar skuldbindingar sveitar- eða sýslufélags vegna 
ráðstafana í þágu lögreglunnar fer eftir samkomulagi aðila og má leggja ágreining 
undir mat dómkvaddra manna. 

15. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 56 20. apríl 

1963, um lögreglumenn. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftirlit með skipum. 

Forseti ÍsLanDs 

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

. 1. gr. 
Á eftir 33. gr. komi ný grein, sem verður 34. gr., svo hljóðandi: 

Bannað er að henda hvers konar netum, vörpum eða öðrum veiðarfærum eða 

hlutum úr þeim í sjó. 
Varðar slíkt refsingu samkvæmt lögum þessum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Hannibal Valdimarsson. 

Nr. 58. . 29. maí 1972. 

LOG 

um breyting á siglingalögum, nr. 66/1963, sbr. lög nr. 14/1968. 

ForsETi ÍsLanDs 

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

1. gr. 

2. málsgr. 205. gr. laga nr. 66/1963, sbr. 3. gr. 1. nr. 14/1968, orðist svo: 
Ákvæði um takmarkaða ábyrgð gilda ekki um kröfur vegna lífs- eða líkams- 

tjóns skipstjóra, skipverja, annarra manna, sem ráðnir eru hjá útserðarmanni, 
eða leiðsögumanns, enda hafi slys borið að höndum, er hlutaðeigandi var staddur 

á skipi eða vann í þágu skips. Útgerðarmaður ber ábyrgð á kröfum þessum, enda 
þótt slysið eða tjónið verði ekki rakið til bilunar á tækjum eða ónógra öryggis- 
ráðstafana né heldur vanrækslu eða yfirsjónar þeirra, er starfa í þágu skips. Lækka 
má fébætur eða láta þær niður falla, ef sá, sem fyrir slysi eða tjóni varð, hefur með 
framkomu sinni sýnt vitavert gáleysi, sem leitt hefur til slyssins eða tjónsins. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1972. 

Gjört í Reykjavik, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ)   
Hannibal Valdimarsson.
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LÖG 

um getraunir. 

Forseti ÍSLANDS 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni veitist heimild til þess að stofna félag, Íslenzkar Getraunir, 

sem afli fjár til stuðnings íþróttaiðkunum á vegum áhugamanna um íþróttir í land- 
inu í félögum innan Ungmennafélags Íslands eða Íþróttasambands Íslands. 

2. gr. 
Félagið starfrækir getraunir, en með getraunum er átt við, að á þar til gerða 

miða — getraunaseðla, sem félagið eitt hefur rétt til þess að gefa út og selja, 
eru merkt úrslit kappleikja (íþróttagetraunir) eða skráð niðurröðun ákveðins fjölda 
talna (talnagetraunir). 

Verð eininga (raða) eða miða skal ákveðið í reglugerð, að fengnum tillögum 
frá stjórn Íslenzkra Getrauna. 

3. gr. 
Helmingi af heildarsöluverði raða eða miða skal varið til vinninga. 
Vinningar getrauna eru undanþegnir hvers konar opinberum gjöldum, öðrum 

en eignarskatti, á því ári, sem þeir falla til útborgunar. 

4. gr. 
Menntamálaráðuneytið fer með málefni Íslenzkra Getrauna, sbr. þó 5. gr. 
Íslenzkum Getraunum skal stjórnað af fimm manna stjórn, sem sé skipuð einum 

fulltrúa frá hverjum eftirtalinna aðila: 

Íþróttanefnd ríkisins. 
Stjórn Ungmennafélags Íslands (UMFÍ). 
Framkvæmdastjórn Íþróttasambands Íslands (ÍSÍ). 
Stjórn Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ). 
Framkvæmdastjórn Íþróttabandalags Reykjavíkur (ÍBR). 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 
Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. 
Starfstími stjórnarinnar er þrjú ár. 
Þóknun til stjórnarinnar ákveður menntamálaráðuneytið og greiðist hún af Ís- 

lenzkum Getraunum. 

5. gr. 
Dómsmálaráðuneytið setur reglugerð um starfrækslu getrauna, að fengnum til- 

lögum stjórnar Íslenzkra Getrauna, og hefur eftirlit með starfrækslu getrauna. Kostn- 
aður við eftirlitið greiðist af Íslenzkum Getraunum, samkvæmt ákvörðun ráðu- 
neywtisins. 

6. gr. 
Stjórn Íslenzkra Getrauna ræður félag'nu starfsfólk og setur því erindisbréf. 
Reikningsár félagsins er frá Í. júlí til 30. júní. 
Reikningar þess skulu endurskoðaðir af ríkisendurskoðuninni. Ársreikning ásamt 

ársskýrslu skal senda dómsmálaráðuneytinu og menntamálaráðuneytinu.
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7. gr. 
Stjórn Íslenzkra Getrauna ákveður, hverjum veitist söluumboð, og kveður á 

um sölulaun. 

Ungmenna- og íþróttafélög eða samtök þeirra gangi fyrir um veitingu söluumboða 
innan íþróttahéraðs síns. Gerður skal samningur við handhafa söluumboðs. 

Greiða skal stjórn héraðssambands 3% af heildarsölu í viðkomandi íþróttahéraði, 
enda staðfesti hún félagslega aðild umboðsaðila að samtökum sínum í íþrótta- 
héraðinu. 

8. gr. 
Til kostnaðar við íþróttagetraunir telst sreiðsla til Knattspyrnusambands Ís- 

lands (KSÍ), að lágmarki 250 þús. kr., en 15 þús. kr. af hverri milljón heildartekna 
yfir 20 millj. kr. allt að því, að greiðslan nemur 475 þús. kr. á ári, og eftir að þeirri 
fjárhæð er náð, greiðist tl KSÍ 7500 kr. af hverri milljón. 

Einnig teljist til kostnaðar 0.5% greiðsla af heildarsölu í varasjóð, sem Íslenzkar 
Getraunir eiga og nota til þess að mæta áföllum, sem félagið kann að verða fyrir. 

9. gr. 
Þegar vinningar, sölulaun og kostnaður hafa verið greidd, skal ágóði skiptast 

þannig: 
Til íþróttasjóðs 10%. 
Til Ungmennafélags Íslands 20%. 
Til Íþróttasambands Íslands 70%. 

10. gr. 
Öllum öðrum en Íslenzkum Getraunuin skal óheimilt að starfrækja getraunir, 

sem um ræðir í 2. gr. þessara laga. Enn fremur er óheimilt, án sérstakrar laga- 
heimildar, að starfrækja veðmálastarfsemi í sambandi við íþróttakeppni. Brot á 
þessum ákvæðum varða sektum allt að 100 þús. kr., sem greiðist í íþróttasjóð. 

ll. gr. 
Með mál út af brotum á lögum þessum fer að hætti opinberra mála. 

12. gr. 
Leggist starfræksla getrauna niður, skulu eignir félagsins varðveitast hjá íþrótta- 

nefnd ríkisins. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og jafnframt eru úr gild! felld lög nr. '84/1940 og 

nr. 69/1952. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

um stofnun og slit hjúskapar. 

Forseti ÍsLaNDs 

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

I. KAFLI 

Hjónavígsluskilyrði. 

1. gr. 
Karl eða kona, sem eru yngri en 18 ára, mega ekki stofna til hjúskapar, nema 

leyfi dómsmálaráðuneytis komi til. 

2. gr. 
Nú er annað hjónaefna yngra en 20 ára, og má þá eigi vígja það án samþykkis 

foreldra, nema það hafi verið gift áður. 

Nú er annað foreldra látið, geðveikt eða hálfviti eða fer ekki með foreldraráð 
eða miklir örðugleikar eru á að ná til þess, og nægir þá samþykki hins. Nú gegnir 
þessu um báða foreldra, og þarf þá samþykki lögráðamanns. 

3. gr. 
Nú er maður sviptur lögræði, og getur hann þá eigi stofnað til hjúskapar að 

svo förnu án samþykkis lögráðamanns. 

4. gr. 
Nú synjar foreldri eða lögráðamaður samþykkis til hjúskapar, og getur dóms- 

málaráðuneyti þá leyft vígsluna, ef ekki var gild ástæða til synjunar. 

5. gr. 
Geðveikur maður eða hálfviti getur ekki stofnað til hjúskapar, nema dóms- 

málaráðuneyti leyfi. 

6. gr. 
Hvorki má vígja skyldmenni í beinan legg né systkin. 

7. gr. 
Kjörforeldri og kjörbarn mega ekki stofna til hjúskapar, nema ættleiðing sé 

niður felld. 

8. gr. 
Eigi má vígja mann og skyldmenni þess í beinan legg, er hann áður átti, nema 

dómsmálaráðuneyti leyfi. 

9. gr. 
Eigi má vígja mann, sem giftur er fyrir. 

10. gr. 
Nú hefur hjónaefni verið gift, og má þá eigi vígja það, nema bú hjónanna hafi 

verið tekið til opinberra skipta eða einkaskiptum sé lokið. Þetta gildir þó ekki, 
ef fullkomin séreignaskipan hefur verið á fjármálum hjóna. Dómsmálaráðuneyti 
selur leyst undan þessu skilyrði, ef sérstaklega stendur á. 

A 11
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II. KAFLI 

Könnun á hjónavígsluskilyrðum. 

11. gr. 

Áður en hjónavigsla fer fram, skulu hjónaefni sanna, að könnun hafi átt sér 
stað á hjónavígsluskilyrðum samkvæmt því, sem segir í þessum kafla, og að lög 
tálmi ekki ráðahagnum. Dómsmálaráðuneyti setur nánari reglur um könnun á 
hjónavígsluskilyrðum, þ. á m. um þau skilríki, sem rétt er að krefja hjónaefni um 
við gæzlu þessara skilyrða, svo sem læknisvottorð og yfirlýsingu hjónaefna um, að 
þau viti ekki um tálma á hjúskap þeirra. 

12. gr. 
Löggildir vígslumenn samkvæmt ákvæðum þessa kafla annast um könnun á 

hjónavígsluskilyrðum, og fer hún fram í lögsagnarumdæmi, þar sem annað hjóna- 
efna á lögheimili. Nú á hvorugt lögheimili hér á landi, og fer könnun þá fram þar 
í umdæmi, sem annað þeirra dvelst. Til tryggingar krefur vígslumaður hjónaefni um 
vottorð tveggja áreiðanlegra svaramanna, er báðir ábyrgjast, að enginn tálmi sé 
á fyrirhuguðum hjúskap. 

13. gr. 
Hjónavígsla má ekki fara fram, nema fyrir liggi vottorð frá vígslumanni sam- 

kvæmt 12. gr. um, að hjónavígsluskilyrðum sé fullnægt. Vottorð þetta má þó ekki 
vera meira en fjögurra mánaða gamalt. 

Nú er annað hjónaefna hættulega sjúkt, og má hjónavígsla þá fara fram, þótt 
könnun hjónavígsluskilyrða hafi ekki átt sér stað. 

Nú er vígslumanni kunnugt um hjúskapartálma, og má hann þá eigi vígja 
hjónaefni, þótt fullgildu vottorði samkvæmt 1. málsgr. sé til að dreifa. 

III. KAFLI 

Hjónavígsla. 

14. gr. 
Hjúskapur er lögmætur, hvort sem hann er stofnaður fyrir presti (forstöðu- 

manni safnaðar) eða veraldlegum vígslumanni. 

15. gr. 
Kirkjuleg hjónavígsla er heimil: 

1. Innan þjóðkirkjunnar, ef annað hjónaefni heyrir henni til. 

Innan annars löggilts trúfélags hér á landi, ef annað hjónaefna heyrir trúfélag- 
inu til. 

Dómsmálaráðuneyti getur veitt erlendum evangelísk-lútherskum mönnum sama 

rétt til kirkjulegrar hjónavígslu sem innlendir trúbræður þeirra njóta. 

16. gr. 
Prestar þjóðkirkjunnar annast kirkjulega hjónavígslu innan kirkju sinnar. Hinu 

sama gegnir um presta eða forstöðumenn annarra hérlendra trúfélaga, sem fengið 
hafa löggildingu dómsmálaráðuneytis til að annast hjónavígslu. Þjóðkirkjuprest- 
um, sem látið hafa af prestsembætti, er heimilt að framkvæma hjónavígslu í umboði 
viðkomandi sóknarprests þjóðkirkjunnar.
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Kirkjumálaráðuneyti setur, að fengnum tillögum biskups, reglur um, hvaða 
prestar innan þjóðkirkjunnar hafi heimild til hjónavígslu og hvenær þeim sé skylt 
að framkvæma hjónavígslu. 

17. gr. 
Borgaraleg hjónavígsla er öllum kræf, jafnt þeim, sem eiga kröfu á kirkjulegri 

vígslu, sem öðrum. 

18. gr. 
Borgaralega hjónavígslu framkvæma sýslumenn og bæjarfógetar, í Reykjavík 

yfirborgardómari og borgardómarar. Þar sem sérstakur lögreglustjóri er skipaður 
utan Reykjavíkur, er hann einnig vígslumaður. Fulltrúar greindra embættismanna, 
sem löggiltir eru til dómsstarfa, eru einnig vígslumenn. 

19. gr. 
Kirkjumálaráðuneytið getur löggilt íslenzka presta til að framkvæma hjónavígslur 

erlendis. 

Utanrikisráðuneyti getur, að höfðu samráði við dómsmálaráðuneyti, sett reglur 
um heimild starfsmanna í íslenzkum sendiráðum, er hafa diplómatíska stöðu, til að 

framkvæma hjónavígslur erlendis, svo og um heimild ræðismanna Íslands erlendis 
Í sama skyni. 

Ákvæði laga þessara um hjónavígsluskilyrði, könnun þeirra, svo og hjónavígslu, 
gilda einnig um hjónavígslur samkvæmt 1. og 2. málsgrein. Könnun hjónavígslu- 
skilyrða getur farið fram af hálfu vígslumanna samkvæmt 1. og 2. málsgrein. 

Heimilt er að ákveða með samningi við erlent ríki, að hjónabönd, sem til er 
stofnað hér á landi fyrir presti frá viðkomandi ríki eða starfsmönnum í sendiráði 
þess hér á landi eða fyrir útsendum ræðismanni þess hér, séu gild hér á landi. 

20. gr. 
Borgaraleg hjónavígsla fer fram í skrifstofu vígslumanns, nema vígslumaður og 

hjónaefni verði á annað sátt. 

Kirkjuleg hjónavígsla fer fram í kirkju, nema vígslumaður og hjónaefni sam- 
Þykki annað. 

21. gr. 
Hjónavígsla skal fara fram í viðurvist tveggja vitna. 

Vígslumaður spyr hjónaefni, sem bæði eru viðstödd, hvort fyrir sig, hvort þau 
vilji stofna til hjúskapar, og lýsir þau hjón, er þau hafa játað því. 

Ráðuneyti þau, sem í hlut eiga, setja nánari reglur um framkvæmd borgara- 
legrar og kirkjulegrar hjónavígslu, og má leggja sektir við vangæzlu þeirra reglna. 

22. gr. 
Hjónavígsla er gild, ef lögmætur vígslumaður hefur framkvæmt hana, enda hafi 

hann gætt þeirra reglna, sem greinir í 2. málsgrein 21. gr. 
Nú er hjónavígsla ógild samkvæmt 1. málsgrein, og getur dómsmálaráðuneyti þá 

lýst hana gilda, ef sérstakar ástæður mæla með því. 

23. gr. 
Um færslu embættisbóka í sambandi við hjónavígslur og skil á skýrslum um 

það efni fer eftir þeim lögum og öðrum réttarreglum, sem um það efni gilda eða 
sett kunna að verða. Sama er um greiðslu, sem hjónaefnum er skylt að gjalda fyrir 
hjónavígslu, svo og um greiðslu fyrir vottorð. Heimilt er að kveða nánar á um þessi 

s 
efni í reglugerð, er dómsmálaráðuneyti setur.
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Nú framkvæmir forstöðumaður (prestur) löggilts trúfélags hjónavígslu, og gilda 
þá framangreindar reglur um þá hjónavígslu, en heimilt er að öðru leyti að viðhafa 
þá helgisiði, er reglur eða venjur trúfélags segja til um. 

IV. KAFLI 

Ógilding hjúskapar. 

24. gr. 
Nú brýtur hjúskapur í bága við ákvæði 6. eða 9. gr., og skal þá ógilda hann 

með dómi. Ef hjúskapur gengur í berhögg við ákvæði 9. gr., er ekki unnt að ógilda 
hann, ef fyrra hjúskap er lokið, áður en mál er höfðað. 

Mál til ógildingar hjúskapar samkvæmt þessum ákvæðum má höfða af hendi 
dómsmálaráðherra eða annars hvors hjóna. Ef ógilding hjúskapar er reist á ákvæði 
9. gr., er málshöfðun einnig heimil því hjóna úr eldra hjúskap, sem tvikvænishjú- 
skapur gengur í berhögg við. 

25. gr. 
Annað hjóna getur krafizt ógildingar hjúskapar síns: 

1. Hafi það verið viti sínu fjær, þegar vígsla fór fram, eða að öðru leyti svo 
ástatt um það, að það mátti þá eigi skuldbinda sig til hjúskapar að lögum. 

2. Hafi það af vangá látið vígja sig öðrum en þeim, sem það hafði bundizt hjú- 
skaparorði, eða hafi það verið vígt án þess að það ætlaðist til þess. 

3. Hafi eiginkona þess eða eiginmaður komið því til að eiga sig með því að villa 
vísvitandi á sér heimildir eða leyna atvikum úr lífi sínu, er mundu hafa fælt 

hitt frá hjúskapnum, ef vitað hefði. 
4. Hafi það verið neytt til vígslunnar. 

Mál til ógildingar verður ekki höfðað, eftir að 6 mánuðir eru liðnir frá því að 
ástandi lauk, sem lýst er í 1. lið, frá því að sóknaraðili komst að raun um ógildingar- 
ástæðu samkvæmt 2. eða 3. lið eða frá því að nauðung létti samkvæmt 4. lið. Hvernig 
sem á stendur, verður ógildingarmál ekki höfðað, eftir að liðin eru 3 ár frá hjóna- 
vígslu. 

26. gr. 
Ógilding hjúskapar hefur sömu áhrif að lögum og lögskilnaður, nema annars 

sé getið í lögum. 

27. gr. 
Við skipti vegna ógildingar hjúskapar tekur hvort hjóna að óskiptu verðmæti 

úr hjúskapareign, sem svarar til þess, er það flutti í búið, er til hjúskapar var 
stofnað, og til þess, sem síðar hefur bætzt því vegna gjafar eða arfs, og enn fremur 
virði þess, sem það hefur flutt frá séreign sinni til hjúskapareignar sinnar. Nú 
hrökkva eigur bús ekki til að fullnægja kröfum hvors um sig, og ber þá að lækka 
þær að tiltölu. Nú hefur annað hjóna gefið hinu eitthvað til séreignar, og er þá 
sú gjöf afturtæk. 

28. gr. 
Nú sætir hjúskapur ógildingu, og var annað hjónaefna grandlaust um ógild- 

ingarástæðu, þegar hjónavígsla fór fram, en hitt eigi, og getur þá hið fyrrnefnda 
krafizt hæfilegra bóta af hinu. Bætur ber að miða við kjör beggja og atvik að 

öðru leyti. 
29. gr. 

Nú deyr annað hjóna, áður en hjónaband sætir ógildingu, sem ógildanlegt er 
samkvæmt 24. gr., og getur þá hitt eða erfingjar hins látna krafizt þess, að sérreglum
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um fjárskipti vegna ógildingar verði beitt. Auk þess getur það hjóna, sem lifir, 

krafizt bóta samkvæmt 28. gr. 
Sama rétt á það hjóna, sem gat höfðað mál samkvæmt 25. gr., þegar hitt hjóna 

andast, áður en ógilding hefur átt sér stað, enda séu málshöfðunarfrestir ekki liðnir. 
Nú er ógildingarmál höfðað og maki andast eftir það, og er þá erfingjum hans 
heimilt að krefjast þess, að sérreglum um fjárskipti vegna ógildingar verði beitt. 

Kröfur samkvæmt 1. og 2. málsgrein ber að hafa uppi innan 6 mánaða frá andláti. 

30. gr. 
Nú andast það hjóna, sem stofnað hefur til hjúskapar andstætt ákvæði 9. gr., 

áður en hjúskapur sætir ógildingu, og skal þá líta svo á, að réttur gagnvart þriðja 
manni til bóta, lifeyris og eftirlauna eða annars verðmætis, sem því hjóna, er lifir, 
er ætlaður, beri eftirlifandi maka úr þeim hjúskap, sem tvíkvænishjúskapur braut 
í bága við, nema annað sé ljóst af atvikum. 

V. KAFLI 

Hjónaskilnaðir. 

31. gr. 
Nú eru hjón sammála um að leita skilnaðar að borði og sæng. og ber þá að 

veita þeim leyfi til slíks skilnaðar, enda séu þau á eitt sátt um skipan forráða fyrir 
börnum, um framfærslueyri með börnum og milli hjóna innbyrðis og annað tveggja 
sé samkomulag um fjárskipti eða skiptaráðandi hafi tekið eigur bús til uppskriftar 
og skiptameðferðar. 

32. gr. 
Nú sýnir annað hjóna af sér mikla vanrækslu á framfærsluskyldum sínum 

gagnvart hinu eða börnum, sem því er skylt að fromfæra, eða brýtur að öðru leyti 
mjög í bága við skyldur sínar gagnvart þeim, og á þá hitt rétt á leyfi til skilnaðar 
að borði og sæng. 

Sama gegnir, ef Ósamlyndi milli hjóna er orðið svo magnað, að eigi þyki mega 
una frekari samvistum, enda skal þá veita skilnað, nema ósamlyndi sé aðallega að 
kenna leyfisbeiðanda. 

Nú er til að dreifa lögskilnaðarástæðu samkvæmt ákvæðum þeim, er fara hér á 
eftir, og getur maki þá krafizt skilnaðar að borði og sæng í stað lögskilnaðar, ef 
svo býður við að horfa. 

33. gr. 
Nú takast aftur samvistir með hjónum. sem skilið hafa að borði og sæng, og 

falla þá niður réttaráhrif skilnaðarins. 

34. gr. 

Nú hafa hjón verið skilin að borði og sæng og hafa eigi verið samvistum, sbr. 
33. gr., og á þá hvort þeirra um sig kröfu til að fá lögskilnað, þegar eitt ár er liðið 
frá því, að þau hlutu leyfi til skilnaðar að borði og sæng. 

3ð. gr. 

Nú hafa hjón slitið samvistir vegna ósamlyndis, og getur þá hvort þeirra krafizt 
lögskilnaðar, þegar samvistaslit hafa staðið í 3 ár. 

36. gr. 

Nú hefur annað hjóna slitið samvistir gegn vilja hins og án fullnægjandi til- 
efnis, og getur þá hitt krafizt lögskilnaðar, þegar samvistaslit hafa staðið í 2 ár.
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37. gr. 
Nú er annað hjóna horfið og ekki hefur spurzt til þess í 3 ár, og getur þá hitt 

krafizt lögskilnaðar. 

38. gr. 
Nú hefur annað hjóna stofnað til hjúskapar andstætt ákvæðum 9. gr., og getur 

þá hitt krafizt lögskilnaðar á hjúskap sínum, er tvíkvænishjúskapur gengur í ber- 
högg við. 

39. gr. 
Nú hefur annað hjóna orðið bert að hjúskaparbroti eða atferli, sem jafna má 

til þess, og getur þá hitt krafizt lögskilnaðar, nema það hafi lagt samþykki sitt á 
verknaðinn eða stutt að framgangi hans. 

Ákveða má, að aðeins verði dæmt til skilnaðar að borði og sæng eða veitt leyfi 
til hans í stað lögskilnaðar, þegar tillitið til barna hjóna eða aðrar veigamiklar 
ástæður mæla með því. 

Mál skal höfða eða afhenda umsókn um leyfi til skilnaðar innan 6 mánaða frá 
því, að maka varð kunnugt um verknaðinn, og þó eigi síðar en innan 2 ára frá því, 
að hann var framinn. 

40. gr. 

Nú hefur annað hjóna sótzt eftir lífi hins eða orðið uppvíst að misþyrmingu á 
því eða börnunum, og getur þá hitt krafizt lögskilnaðar, enda hafi það ekki lagt 
samþykki á verknaðinn eða sjálfviljugt stutt að framgangi hans. 

Höfða skal mál eða afhenda umsókn um leyfi til lögskilnaðar innan eins árs frá 
því, að maka varð kunnugt um verknaðinn, og þó eigi síðar en innan 3 ára frá 
því, að hann var framinn. 

41. gr. 
Nú hefur íslenzkur dómstóll dæmt annað hjóna til refsivistar í 2 ár eða lengur 

eða til öryggisgæzlu, og getur þá hitt krafizt lögskilnaðar, nema það hafi lagt sam- 
þykki sitt á verknaðinn eða sjálfviljugt stuðlað að framgangi hans. Nú hefur erlendur 
dómstóll kveðið upp dóminn, og er þá heimilt að telja þann dóm hafa sömu réttar- 
áhrif, ef tillitið til háttsemi þeirrar, sem maður er talinn sekur um, og atvika máls 

að öðru leyti mælir með því. 
Mál skal höfða eða afhenda umsókn um lögskilnað innan eins árs frá því, að 

krefjanda varð kunnugt um dóminn, og eigi síðar en 3 árum frá uppsögn hans. 

42. gr. 
Nú hefur annað hjóna verið haldið geðveiki 3 ár eða lengur, og getur hitt þá 

krafizt lögskilnaðar. Ef sérstakar ástæður mæla með því, má dæma til lögskilnaðar 
eða veita leyfi til hans, þótt sjúkdómurinn hafi ekki staðið í 3 ár. 

43. gr. 
Leyfi til skilnaðar að borði og sæng samkvæmt 31. gr. veita bæjarfógetar og 

sýslumenn, í Reykjavík yfirborgardómari, og lögreglustjórarnir í Bolungarvík og á 
Keflavíkurflugvelli. 

Leyfi til skilnaðar að borði og sæng samkvæmt 32. gr. veitir dómsmálaráðuneyti. 
Nú hefur ráðuneytið synjað um leyfi, og má þá krefjast skilnaðar að borði og sæng 
samkvæmt þessu ákvæði fyrir dómstólum. 

Dómsmálaráðuneyti veitir leyfi til lögskilnaðar samkvæmt 34. gr. Lögskilnaðar 
samkvæmt öðrum ákvæðum má leita hvort heldur fyrir dómsmálaráðuneyti eða 
dómstólum. Synjun ráðuneytis er því ekki til fyrirstöðu, að lögskilnaðar sé leitað 
fyrir dómstól.
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44. gr. 
Áður en mál er höfðað til skilnaðar að borði og sæng eða lögskilnaðar eða um- 

sókn er afhent um leyfi til skilnaðar að borði og sæng eða lögskilnaðar, skal leita 
um sættir með hjónum og kanna grundvöll að framhaldandi sambúð. Sáttanefnd 
leitar um sættir, ef bæði fara fram á það eða hvort heyrir til sínu trúfélagi. Ella 
skal prestur leita um sættir með þeim eða löggiltur forstöðumaður trúfélags. Mál 
er ekki unnt að höfða eða leyfi hægt að veita, nema sáttatilraun hafi átt sér stað 
á síðustu 6 mánuðum. 

Nú sækir annað hjóna ekki sáttafund, þótt það hafi fengið kvaðningu tvívegis, 
og er þá nægilegt að reyna sættir með hinu. Nú er annað hjóna erlendis, og þarf 
þá ekki að reyna sættir með því. 

Skylt er hjónum að sækja sjálf sáttafund, ef þau dvelja hér á landi og eigi 
hvorugt lengri leið en 100 kílómetra til fundarstaðar. Nú búa þau í meiri fjarska, 
og skal þá reyna sátt með hvoru í sínu lagi. Nú sækir annað hjóna ekki löglega 
boðaðan sáttafund, og varðar það sektum, nema lögmæt forföll hamli. 

Dómsmálaráðuneyti setur nánari reglur um framkvæmd sátta, og má þar m. a. 
tiltaka, hversu lengi sáttatilraunir geti staðið. Ákveða má í reglunum, að könnun á 
málefnum hjóna og sáttatilraun í stofnun um fjölskylduráðgjöf komi í stað sátta 
samkvæmt 1. málsgrein. 

45. gr. 
Áður en leyfi er veitt til skilnaðar að borði og sæng eða til lögskilnaðar, skal 

yfirvald reyna að koma á samkomulagi milli hjóna um skipan foreldraráða yfir 
börnum og um framfærslueyri og um aðra skilnaðarskilmála. Hjón skulu og stað- 
festa samkomulag um þessi efni fyrir yfirvaldi, svo og staðfesta umsókn um skilnað 

og lýsa horfi sínu til hennar. Umsókn um skilnaðarleyfi skal fylgja vottorð um, 
að sættir hafi verið reyndar, svo og endurrit úr hjónaskilnaðarbók, eftir því sem við á. 

Dómsmálaráðuneyti setur nánari reglur um vmleitun yfirvalds samkvæmt 1. 
málsgrein. 

46. gr. 
Þeir skilnaðarskilmálar, sem hjón hafa komið sér saman um eða ákveðnir hafa 

verið með öðrum hætti í tilefni leyfis til skilnaðar að borði og sæng, skulu einnig 
gilda eftir að lögskilnaður er fenginn, nema annars sé getið. Framfærslueyrir með 
maka eftir lögskilnað kemur þó ekki til greina, nema þessa sé sérstaklega getið. 

47. gr. 
Þegar úrlausn er veitt um skilnað að borði og sæng og lögskilnað, ber að taka 

afstöðu til foreldraráða yfir sameiginlegum börnum hjóna, svo og um rétt foreldris 
til umgengni við börn. 

Nú eru hjón á einu máli um forræði barna, og skal þá skipa máli í samræmi 
við það, nema í bága komi við þarfir barna. Í síðastgreindu tilviki, svo og þegar 
foreldra skilur á, skal ráða málefnum þessum til lykta, að fenginni umsögn barna- 
verndarnefndar, eftir sanngirni og því, sem bezt hentar þörfum barnanna. Forræði 
barns skal vera óskipt hjá öðru hvoru foreldrinu. 

Nú eru foreldrar ásáttir um, hvernig skipa skuli umgengnisrétti þess foreldris við 
barn, sem ekki fær forræði þess, og skal dómsmálaráðuneyti þá staðfesta þá skipan, 
nema það komi í bága við þarfir barnsins. Ef foreldra greinir á um umgengnis- 
réttinn, kveður dómsmálaráðuneyti svo á eftir ósk þess foreldris, sem ekki fær 

forræði barns, að það skuli eiga rétt til umgengni við barn, nema sérstök atvik 
mæli gegn því, og mælir nánar fyrir um inntak þess réttar og hversu honum verði 

beitt. Leita skal umsagnar barnaverndarnefndar, þegar ástæða þykir til þess, svo og
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liðsinnis hennar eða sérstaklega tilnefnds tilsjónarmanns við framkvæmd á rétti til 
umgengni. 

Nú torveldar það hjóna, sem hefur forræði barns, að hitt hjóna fái að umgang- 
ast barnið, og er þá hægt að knýja það, að viðlögðum 50-—-500 kr. dagsektum, að 
láta af tálmunum. Öðrum réttarfarsúrræðum verður ekki beitt til framdráttar um- 
sengnisrétti. 

48. gr. 
Samningi um forræði barna, svo og ákvörðun dóms um forræðið, má breyta með 

dómi, ef það telst réttmætt vegna breyttra aðstæðna og með tilliti til þarfa barna. 
Dómsmálaráðuneyti getur með sama skilorði breytt ákvörðunum sínum í þessu 
efni. Ágreiningsefni út af umgengnisrétti lúta ávallt úrlausn dómsmálaráðuneytis. 

49. gr. 
Við úrlausn um skilnað að borði og sæng og um lögskilnað ber að taka ákvörðun 

um skyldu hjóna til að greiða framfærslueyri hvort með öðru. Eftir að lögskilnaður 
er veittur, verður öðru hjóna ekki gert að skyldu að greiða hinu framfærslueyri, 
nema sérstaklega standi á. 

50. gr. 
Nú næst ekki samkomulag um greiðslu framfærslueyris samkv. 49. gr., og leysir 

þá dómsmálaráðuneyti eða dómstóll úr ágreiningnum. Framfærslueyri ákveður dóms- 
málaráðuneyti, ef það leysir úr máli, en yfirvald, ef dómstóll kveður á um skyldu 
til greiðslu framfærslueyris. 

Við úrlausn samkvæmt 1. málsgrein skal við það miða, hvað ætla megi að 

krefjandi geti aflað sér sjálfur, svo og við það, hvað telja megi hitt hjóna aflögufært 
um. Þá skal einnig taka tillit til atvika að öðru leyti, þ. á m. hversu lengi hjúskapur 
hafi staðið og hvort krefjanda sé þörf á menntun eða endurhæfingu. 

Skylda til greiðslu framfærslueyris fellur niður, þegar sá, sem rétt á til fram- 
færslueyris, giftist af nýju eða þegar annað hvort hjónanna andast. 

51. gr. 
Nú hafa hjón komið sér saman um skyldu til greiðslu framfærslueyris eða um 

fjárhæð hans, og er þá unnt að breyta þessum samningi með dómi, enda sé sýnilega 
ósanngjarnt vegna breyttra aðstæðna að halda samningnum til streitu. 

52. gr. 

Ákvæði dóms eða úrlausn ráðuneytis um framfærsluskyldu annars hjóna með 
hinu er unnt að breyta, ef verulega breyttar aðstæður og atvik að öðru leyti mæla 
með slíkri breytingu. 

Yfirvald getur breytt ákvörðun sinni um fjárhæð framfærslueyris, ef atvik mæla 
með því. 

ðð. Er. 
Dómsmálaráðuneyti eða dómstóll geta ákveðið til bráðabirgða, hvernig fara skuli 

um forræði fyrir börnum hjóna, sem krafizt hafa skilnaðar að borði og sæng eða 
lögskilnaðar. Ákvæði 47. gr. eiga hér við að sínu leyti. Breyta má þessum ákvæðum 
vegna breyttra aðstæðna. Ákvörðun samkvæmt þessu ákvæði bindur ekki hendur 
úrskurðarvalds, þegar skipa skal forræði barna til frambúðar. 

ðd. gr. 
Nú hafa hjón vegna væntanlegs skilnaðar að borði og sæng eða lögskilnaðar 

komið sér saman um fjárskipti sín, framfærsluskyldu eða aðra skilnaðarskilmála,
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og er þá unnt með dómi að lýsa samning óskuldbindandi, ef hann var bersýnilega 
ósanngjarn á þeim tíma, sem til hans var stofnað. 

Dómsmál ber að höfða innan eins árs frá fullnaðardómi lil skilnaðar eða frá 
útsáfu leyfisbréfs. 

Nú er freistað að hnekkja samningi með stoð í almennum reglum um fjár- 
munaréttarsamninga, og gilda þá greindir tímafrestir ekki. 

VI. KAFLI 

Ákvæði, er lúta að fjárskiptum vegna skilnaðar o. fl. 

55. gr. 
Um fjárskipti vegna skilnaðar fer samkvæmt VII. kap. laga nr. 20/1923, um 

réttindi og skyldur hjóna, og samkvæmt skiptalögum, nr. 3/1878, einkum 6. kap., 
svo og ákvæðum þeim, sem í þessum kafla greinir. 

56. gr. 
Um rétt maka til lífeyris eftir skilnað fer samkvæmt ákvæðum lífeyrissjóðslaga 

og annarra laga, sem um það gilda. 

57. gr. 
Nú stafa eigur bús, er skipta á vegna skilnaðar að borði og sæng, lögskilnaðar 

eða úrskurðar um slit á fjárfélagi, að mestu leyti frá öðru hjóna, er flutt hefur þær 
í bú með þeim hætti, er segir í 27. gr., og er þá heimilt að kveða svo á samkvæmt 
kröfu þess hjóna, að búi skuli skipta samkvæmt meginreglum 27. gr. að nokkru eða 
öllu leyti, enda teljist helmingaskipti á þessum verðmætum bersýnilega ósanngjörn, 
einkum vegna þess að hjúskapur hafi staðið skamma stund og hafi ekki leitt til 
verulegrar fjárhagslegrar samstöðu. 

ö8. gr. 
Nú getur maki ekki innan marka þess hluta bús, sem fellur til hans, fengið 

nauðsynleg búsgögn og annað lausafé, sem er nauðsynlegt til að halda uppi heimili, 
og er þá heimilt samkvæmt kröfu hans að kveða svo á, að búshluti hans skuli 
aukast, enda séu ekki horfur á, að hann seti á annan hátt aflað sér þessara nauðsynja. 

59. gr. 

Unnt er að leggja maka muni út eftir virðingu, þótt verðmæti þeirra fari fram 
úr búshluta hans. Sá, er útlagningu fær, verður að greiða hinu þá fjárhæð, sem fram 
yfir er rétta tiltölu. Skiptaréttur getur ákveðið, þegar sérstaklega stendur á, að fjár- 
hæð þessi sé greidd með afborgunum um tiltekinn tíma gegn tryggingu, er skipta- 
réttur áskilur, og með þeim vaxtakjörum, er hann tiltekur. 

60. gr. 
Nú höfðu hjón á leigu íbúðarhúsnæði, er hjúskap þeirra lauk, og fer þá eftir 

samkomulagi þeirra, hvort þeirra heldur áfram að búa í húsnæðinu. Nú greinir þau 
á, og skal þá dómsmálaráðuneyti eða dómstóll ákveða eftir öllum aðstæðum, hvort 
þeirra haldi áfram leigumála, og skal tillit sem mest tekið til þarfa hjóna og barna, 
sem hvort þeirra um sig hefur forræði fyrir. 

A 12
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VII. KAFLI 

Um réttarfar í hjúskaparmálum o. fl. 

61. gr. 
Hjúskaparmál eru hér nefnd þau mál, sem höfðuð eru til ógildingar hjónabandi 

eða til hjónaskilnaðar eða til sönnunar því, að hjónaband sé gilt eða ógilt. 

62. gr. 
Sá einn getur höfðað hjúskaparmál, sem öðlast vill dóm til viðurkenningar á 

því, að hann sé eða sé ekki í hjónabandi, eða sá, sem krefst ógildingar hjónabands 
eða hjónaskilnaðar. 

63. gr. 
Nú höfðar annar maður en annað hvort hjóna mál til ógildingar því hjónabandi, 

og verður þá að stefna báðum hjónunum. Málið má höfða þar, sem lögsækja má 
annað hjóna samkvæmt 67. gr. 

64. gr. 
Dómsmálaráðuneyti getur vegna gæzlu almennra hagsmuna látið hjúskaparmál 

til sin taka, hvort heldur í héraði eða æðri dómi, svo og stefnt máli fyrir æðri dóm, 

þó að það hafi eigi komið við málið í héraðsdómi. 
Nú er hjúskaparmál þannig vaxið, að komið virðist geta við almenna hagsmuni, 

og ber dómara þá að skýra dómsmálaráðuneyti frá málavöxtum. 

G5. gr. 
Hjón eiga forræði hjúskaparmáls, nema svipt séu lögræði vegna geðveiki eða 

vitskorts. 
Nú er annað hjóna eða bæði svipt lögræði vegna geðveiki eða vitskorts, og kemur 

þá lögráðamaður í stað þess, er sviptur er lögræði, enda hafi hann samþykki yfir- 
lögráðanda til sóknar máls. 

66. gr. 
Hjúskaparmál má höfða hér á landi, ef stefndur á hér heima þá er mál er 

höfðað, eða eigi bæði hjónin þá íslenzkt ríkisfang, eða hafi síðasta sameiginlegt 
ríkisfang beggja verið íslenzkt, enda eigi þau nú ekki bæði ríkisfang í öðru og sama 
landi. 

Hjúskaparmál má og höfða hér á landi, hafi síðasta heimilisfang beggja hjóna 
verið hér og hafi stefndur annaðhvort yfirgefið sækjanda án lögmætra ástæðna eða 
skipt um heimilisfang eftir að ógildingar- eða skilnaðarástæða varð til. 

Gera má aðra skipun á hér nefndum reglum, ef svo semst um við annað ríki. 

67. gr. 

Mál skal höfða í þeirri þinghá, sem stefndur er heimilisfastur. 
Nú hefur stefndur farið af landi brott eða ókunnugt er um dvalarstað hans, og 

skal þá mál höfða í þeirri þinghá, sem hjónin áttu bæði síðast heima í, eða þar 
sem sækjandi á heima. 

Nú á mál eigi undir tiltekið varnarþing lögum samkvæmt, og ákveður þá dóms- 
málaráðuneyti, hvar mál skuli höfða. 

68. gr. 
Nú er ógildingarmál höfðað að tilhlutun dómsmálaráðuneytis, og fer þá um 

rekstur þess að hætti opinberra mála, hvort sem refsingar er krafizt eða ekki, sbr. 
lög nr. 82/1961, 2. gr.
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Dómsmálaráðuneyti getur látið fresta málssókn til ógildingar tvíkvænishjúskap, 
sérstaklega ef ætla má, að fyrra hjúskap verði bráðlega slitið. 

Hjúskaparmál, sem einstaklingur sækir, fer að hætti einkamála, ef eigi er öðruvísi 
um mælt í lögum þessum. 

69. gr. 
Héraðsdómari leitar um sættir með hjónum í hjúskaparmálum. Þó getur sátta- 

umleitun af hendi prests beggja eða annars komið í stað sáttaumleitunar fyrir dómi, 
ef um hjónaskilnaðarsök er að ræða og báðir aðiljar eru á eitt sáttir um að leita 
prests. Nú hefur prestur eigi reynt sátt, áður en málið kemur fyrir dóm, og skal þá 
fresta málinu, ef aðiljar krefjast, svo að sátt megi reyna fyrir presti. 

Nú leitar dómari eigi sátta samkvæmt 1. málsgrein, og skal hann þá samt reyna 
að ná samkomulagi um skilnaðarskilmála, áður en mál er dómtekið. 

70. gr. 
Nú þykir dómara ástæða til að skipa öðrum aðilja eða báðum málsvara, og 

skal þá greiða málsvaralaun af almannafé, að svo miklu leyti sem þau verða eigi 
lögð á sækjanda. 

71. gr. 
Dómari getur kvatt sækjanda í dóm, án tilefnis af hendi stefnds, til að skýra 

málavexti og vinna eið að skýrslu sinni. Nú kemur sækjandi eigi í dóm, og er þó 
óhindraður, eða færist án gildra ástæðna undan að bera um málavexti eða vinna eið, 
og skal þá frávisa málinu. 

Dómari getur og kvatt stefndan í dóm til þess að bera um málavexti eða heit- 
festa hann vegna skýrslu hans. Nú kemur stefndur eigi í dóm, og er þó óhindraður, 
eða færist án gildra ástæðna undan að bera eða vinna eið, og metur þá dómari 
samkvæmt 72. sr., hverju það varði. 

Ákvæði 124. gr. 1. málsgr. laga nr. 85/1936 gilda hér, eftir því sem við á. 

72. gr. 
Nú játar stefndur atriði, sem máli skiptir, og kemur játningin þá aðeins til 

álita sem sönnunargagn. 
Slíkt hið sama gildir um útivist stefnds, þögn og óákveðnar yfirlýsingar. 

73. gr. 
Hvor tveggja aðili getur gert nýjar dómkröfur og flutt fram nýjar málsástæður 

og ný andmæli, unz mál er dómtekið, enda þarf eigi að leita sátta að nýju vegna 
nýrra dómkrafna. 

Nú hefur hjúskaparmál verið dæmt að efni til, og er dómur bindandi úrslit 

sakarefnis með þeim hætti, er segir í 195. gr. laga nr. 85/1936, nema öðruvísi segi Í 
lögum þessum. 

74. gr. 
Aðildareiður er eigi heimill í hjúskaparmáli, nema svo standi á sem lýst er 

í 71. gr. 

75. gr. 
Nú þarf í hjúskaparmáli að sanna geðveiki annars hjóna, og skal þá leita bréf- 

legrar yfirlýsingar sérfróðs embættismanns eða annars löggilts læknis, sé eigi kostur 
sérfræðings, og eftir atvikum bera mál undir læknaráð.
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76. gr. 
Hjúskaparmál skulu sótt og varin og vitni spurð fyrir lokuðum dyrum, nema 

báðir aðiljar séu á eitt sáttir um annað. 
Eigi má heldur án leyfis beggja aðilja birta almenningi á nokkurn hátt annað 

af því, er gerzt hefur í slíkum málum, en dóminn. Brot gegn ákvæði þessu sætir 
100—10 000 króna sekt til ríkissjóðs. 

77. gr. 
Nú hefur öðrum aðilja eða báðum verið skipaður málsvari, og skal þá einnig 

kveðja hann til að hlýða á dómsuppsögn, enda nægir að kveðja málsvara einan til, 
sé aðili staddur utanlands eða sé ókunnugt um dvalarstað hans eða sé aðili sviptur 
lögræði vegna geðveiki. 

18. gr. 
Áfrýja skal héraðsdómi í hjúskaparmáli til æðri réttar innan 3 mánaða frá 

dómsuppsögn. 

Uppreisn verður eigi veitt nema til gagnáfrýjunar dómi í aðalmáli, sem áfrýjað 
er innan lögmælts áfrýjunarfrests. 

Hvorugur málsaðili má ganga í nýtt hjónaband innan loka áfrýjunarfrests, 
nema því aðeins að gagnaðili og dómsmálaráðuneyti hafi bréflega fallið frá áfrýjun. 

79. gr. 
Hjúskaparmál verður eigi höfðað eftir dauða annars hjóna. 
Nú deyr annað hjóna, áður en dómur gengur í hjúskaparmáli, og fellur þá 

málið niður. 

80. gr. 
Nú er svo ákveðið í lögum þessum, að mál skuli höfða innan lögmælts tíma, og 

fer þá um það samkvæmt 103. gr. laga nr. 85/1936 og 115. gr. laga nr. 82/1961, 
hvenær mál telst höfðað. 

Nú er máli vísað frá dómi eða það fellt niður án kröfu sækjanda, og getur sækj- 
andi þá höfðað mál að nýju innan 6 vikna, þó að lögmæltur málshöfðunarfrestur 
sé þá liðinn. 

81. gr. 

Nú er beiðzt hjónaskilnaðar eða mál höfðað til ógildingar hjúskapar eða skiln- 
aðar, og getur þá dómsmálaráðuneyti, ef ástæður þykja til og annað hjóna krefst 
þess, boðið hinu hjóna að raska eigi eignum þeim, sem til skipta koma, unz kveðið 
er á um skilnað eða ógildingu. 

Nú sinnir maki eigi boði ráðuneytis samkvæmt 1. málsgrein, og getur hitt hjóna 
þá þegar krafizt fjárslita að lögum, sbr. 39. gr. laga nr. 20/1923. 

Enn getur dómsmálaráðuneyti, ef sérstaklega stendur á og annað hjóna krefst 
þess, leyft því að slíta um stund samvistir við hitt og jafnframt gert því að greiða 
framfærslueyri með krefjanda og þeim börnum, sem hjá honum eru og hinu ber að 
framfæra. Fer þá um ákvörðun framfærslueyris samkvæmt 47. og 50. gr. laganna.
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VII. KAFLI 

Gildistaka o. fl. 

82. gr. 
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1973. 

83. gr. 
Ákvæði 22. gr., 2. málsgr. gilda einnig um hjónabönd, sem til er stofnað fyrir 

gildistöku laga þessara. 

84. gr. 
Nú er sett fram krafa um skilnað að borði og sæng eða lögskilnað fyrir gildis- 

töku laga þessara, og skal þá dæma um þá kröfu eða umsókn eftir eldri lögum. Ef 
bæði hjón óska þess, er þó unnt að beita reglum þessara laga. 

Nú sætir hjúskapur ógildingu eftir gildistöku þessara laga, og fer þá um réttar- 
áhrif þeirrar ógildingar eftir ákvæðum þessara laga. 

85. gr. 
Nú er veitt leyfi til skilnaðar að borði og sæng í gildistíð eldri laga, og fer þá 

um lögskilnað á grundvelli þess leyfis eftir eldri lögum. Þó getur hvort hjóna um 
sig krafizt lögskilnaðar eftir 1. janúar 1973 án tillits til þessa ákvæðis. 

Í þeim tilvikum, er greinir í 1. málsgrein, er heimilt að beita ákvæðum þessara 
laga, ef bæði hjónin óska þess. 

86. gr. 

Ákvæðum 47. gr. ber að beita um samninga og ákvarðanir um foreldraráð, einnig 
þegar samningur var gerður eða ákvörðun tekin í gildistíð eldri laga. 

87. gr. 

Ákvæðum 51. og 54. gr. verður aðeins beitt um samninga, sem gerðir eru eftir 
gildistöku laga þessara. 

Breyting á úrlausnum um framfærslueyri, sem fram fara fyrir gildistöku lag- 
anna, hlítir ákvæðum þessara laga. 

88. gr. 

Ákvæðum VI. kafla laga þessara verður beitt um fjárskipti, ef leyfi til skiln- 
aðar að borði og sæng eða til lögskilnaðar er gefið út eftir gildistöku laganna, svo 
og ef dómur, sem fellst á kröfu um skilnað eða ógildingu hjúskapar, er sagður upp 
eftir greint tímamark eða úrskurður gengur um slit fjárfélags eftir það. 

89. gr. 
Við gildistöku laga þessara falla úr gildi lög nr. 39 27. júní 1921, um stofnun 

og slit hjúskapar, svo og lög nr. 77 19. desember 1967 og lög nr. 34 5. maí 1969, bæði 
um breyting á lögum nr. 39 27. júní 1921, svo og það atriði í 13. gr. 1. 36/1950, um 
ónæmisaðgerðir, er lýtur að hjónavígslu. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  
Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

um vitagjald. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Fyrir hvert skip, sem er 5 rúmlestir brúttó eða stærra og tekur höfn á Íslandi 
eða er haldið úti frá landinu, skal greiða vitagjald, kr. 10,00 af hverri brúttórúm- 
lest, og skal hálf lest og þaðan af stærra brot talin heil, en minna broti sleppt. 
Skemmtiferðaskip, sem flytja engan farm fyrir borgun, annan en farþega, skulu 
greiða kr. 1,50 í vitagjald af hverri rúmlest. 

Undanþegin gjaldi þessu eru herskip og skip, sem leita hafnar í neyð, en taka 
engan farm úr landi né úr öðrum skipum, né heldur flytja farm í land eða önnur 
skip, enda hafi sannazt í sjóprófi eða annarri lögfullri sönnun, að þau hafi verið Í 
nauðum stödd af árekstri eða sjóskemmdum, af veikindum eða farmskekkju eða 
ófriði. 

Vitagjald skal greiða í hverri ferð, sem skip kemur frá útlöndum, og skal það 
innt af hendi í fyrstu höfn, er skipið tekur hér við land. 

Skip, sem aðeins eru höfð til innanlandssiglinga eða haldið er úti til fiskjar af 
landsmönnum, greiða vitagjald einu sinni á ári, þó aldrei minna en 100,00 kr. Ár- 
gjaldið greiðist í byrjun útgerðartímans, þar sem skipið er skrásett. 

2. gr. 
Tekjum af vitagjaldi skal varið til byggingar og viðhalds vitakerfis landsins. 

3. gr. 
Lögreglustjórar, í Reykjavík tollstjórinn, sjá um innheimtu vitagjaldsins. 

Skyldur er skipstjóri að sýna innheimtumanni vitagjalds dagbók skipsins. 

4. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða skipstjóra sektum allt að kr. 100.000,00, nema 

þyngri refsing liggi við að öðrum lögum. 
Með mál út af brotum á lögum þessum skal fara að hætti opinberra mála. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 17 11. júlí 

1911, um vitagjald, með síðari breytingum skv. 1. gr. laga nr. 18 10. apríl 1946 
og 19. gr. laga nr. 4 20. febrúar 1960. 

Gjört í Reykjavik, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Hannibal Valdimarsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 79 31. des. 1968, um ráðstafanir í sjávarútvegi 

vegna breytingar gengis íslenzkrar krónu, og um hækkun 

á aflahlut og breytt fiskverð. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1., 2. og 3. málsliður 3. gr. laga nr. 79 31. desember 1968, um ráðstafanir í 

sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenzkrar krónu, sbr. lög nr. 4 3. febrúar 1970 
um breyting á þeim lögum, eru úr gildi felldir. Í stað orðsins „Kostnaðarhlutdeild“ 
í síðasta málslið 3. gr. sömu laga komi orðin: Greiðsla samkvæmt 2. gr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og fellur greiðsla kostnaðarhlutdeildar samkvæmt 

3. gr. laga nr. 79/1968 niður frá og með 1. ágúst 1971. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Af þessu tilefni skal Verðlagsráð sjávarútvegsins endurskoða lágmarksverð 
það, er nú gildir. Hið endurskoðaða lágmarksverð skal gilda frá og með 1. ágúst 
1971, og skal lágmarksverð á aðaltegundum fiskaflans, þorski og ýsu, hækka um 18— 
19%, en aðrar fisktegundir eftir nánari ákvörðun Verðlagsráðs. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Lúðvík Jósepsson. 

29. maí 1972. . Nr. 63. 

LÖG 

um breyting á lögum um lífeyrissjóð sjómanna, nr. 78/1970. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað 1. og 2. mgr. 15. gr. laganna komi nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 
Nú andast sjóðfélagi, sem naut elli- eða Örorkulífeyris úr sjóðnum eða greitt 

hafði iðgjald til hans a. m. k. 6 mánuði á undanfarandi 12 mánuðum, og lætur eftir 
sig maka, og á hann þá rétt á lífeyri úr sjóðnum, enda hafi hann verið orðinn 35 ára 
að aldri við fráfall sjóðfélagans og hjónabandið staðið a. m. k. 5 ár.
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Láti sjóðfélagi eftir sig ekkju og barn innan 18 ára aldurs, sem hann hefur átt 
með eftirlifandi eiginkonu sinni, skal þó makalifeyrir veittur án tillits til hjúskapar- 
tíma og aldurs sjóðfélaga og ekkju hans. Kjörbarn þeirra veitir sama rétt. 

2. gr. 
Í 1. málsgr. 17. gr. laganna breytist „16 ára“ á tveimur stöðum í: 18 ára. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ)   
Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 64. 31. maí 1972. 

AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, fór í dag til útlanda í einkaerindum. 
Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 

Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 31. maí 1972. 

Ólafur Jóhannesson.   
Guðmundur Benediktsson. 

LEIÐRÉTTING 

Í endurútgáfu áfengislaga, nr. 82 2. júlí 1969, hefur 5. málsgr. 28. gr. laganna 
fallið niður. Rétt 28. gr. er þannig: 

Áfengisvarnaráð fer með yfirstjórn allra áfengisvarna í landinu. Það skal 
stuðla að bindindissemi, vinna gegn neyzlu áfengra drykkja og reyna í samráði við 
ríkisstjórn, áfengisvarnanefndir og bindindissamtök að afstýra skaðlegum áhrif- 
um áfengisneyzlu. 

Áfengisvarnaráð skal hafa umsjón með áfengisvarnanefndum, samræma störf 
þeirra og vera þeim til aðstoðar og leiðbeiningar í hvívetna. Það skal fylgjast sem 
bezt með áfengis- og bindindismálum og veita hlutlausar upplýsingar um þau til 
blaða og annarra aðila, er óska þeirra. 

Umsagnar áfengisvarnaráðs skal jafnan leita, áður en reglugerðir samkvæmt 
lögum þessum eru settar. Álits þess skal einnig leita varðandi verðlagningu áfengis. 

Að öðru leyti fer áfengisvarnaráð með þau störf, sem lög þessi ákveða. 
Nánari ákvæði um störf áfengisvarnaráðs skulu sett í reglugerð. 

  

Stjórnartíðindi A 7, nr. 18—64. Útgáfudagur 9. júní 1972.
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LÖG 

um Íþróttakennaraskóla Íslands. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Hlutverk og réttindi. 

1. gr. 
Hlutverk Íþróttakennaraskóla Íslands er þríþætt: 

a) að búa nemendur sína undir kennslu í íþróttum, slysahjálp, líkams- og heilsu- 
fræði í skólum; 

b) að búa nemendur sína undir kennslu í íþróttum og félagsstörfum hjá stofn- 
unum, ungmenna- og íþróttafélögum; 

c) að efna árlega, ef þess er kostur, til námskeiða fyrir íþróttakennara í samráði 
við Íþróttakennarafélag Íslands og námskeið fyrir væntanlega og starfandi leið- 
beinendur í íþróttum í samráði við Íþróttasamband Íslands og Ungmenna- 
félag Íslands. 

2. gr. 
Próf frá Íþróttakennaraskóla Íslands veitir full réttindi til íþróttakennslu. 
Einnig geta nemendur að loknu prófi, ef þeir æskja þess, bætt við sig námi í 

Kennaraháskóla Íslands, sbr. 1. tl. 1. gr. laga nr. 38 16. apríl 1971, um Kennarahá- 
skóla Íslands, og lokið þaðan kennaraprófi með íþróttakennslu að sérgrein, enda 
fullnægi þeir inntökuskilyrðum. Kennaraháskólans að öðru leyti. Tilhögun viðbótar- 
námsins fer eftir reglugerð, sem setja skal að fengnum tillögum skólastjórnar Kenn- 
araháskóla Íslands og skólanefndar Íþróttakennaraskólans. Setja má í reglugerð 
ákvæði um lágmarkseinkunn frá Íþróttakennaraskólanum sem skilyrði fyrir inn- 
göngu í Kennaraháskólann. 

3. gr. 
Íþróttakennaraskóli Íslands er lveggja ára skóli. Námstími hvort skólaár skal 

eigi vera skemmri en 872 mánuður, auk íþróttakennslu í 70 kennslustundir að 
sumrinu. Hefur skólinn umsjón með kennslunni. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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II. KAFLI 

Inntökuskilyrði, námsgreinar og próf. 

4. gr. 
Almenn inntökuskilyrði í skólann eru þessi: 

a) að nemandi sé heilbrigður og vel hæfur til íþróttaiðkana, 
b) að nemandi sé eigi haldinn neinum kvilla, er öðrum geti að meini orðið og 

hamli skólavist að dómi skólaráðs, 
c) að nemandi sé eigi yngri en 18 ára á því ári, sem hann hefur nám. 

5. gr. 
Inntaka nemenda er í höndum skólaráðs. Skólavist geta þeir hlotið, sem lokið 

hafa: 

1. a) stúdentsprófi, 
b) almennu kennaraprófi, 
c) prófi undirbúningsdeildar sérnáms Kennaraskólans, 
d) prófi með ákveðinni lágmarkseinkunn frá framhaldsdeild gagnfræðaskóla. 

2. Annað nám veitir og réttindi til inntöku, ef skólaráð telur það jafngilt og mælir 
með því, en skólanefnd fellst á það. 

Heimilt er að úrskurða um skólavist nemenda með hliðsjón af hæfniprófi 
eða öðrum matsaðferðum. 

3. Rétt til náms í II. bekk eiga þeir, sem lokið hafa prófi eftir nám í 1. bekk með 
ákveðinni lágmarkseinkunn samkvæmt reglugerð, að viðbættri íþróttakennslu í 
a. m. k. 70 kennslustundir. 

4. Rétt til þátttöku í námskeiði fyrir leiðbeinendur í íþróttum eiga þeir, er náð hafa 
18 ára aldri og hlotið meðmæli stjórnar hlutaðeigandi ungmenna- eða iþrótta- 
félags. 

6. gr. 
Stefnt skal að því að gera námsefni skólans þríþætt: kjarna, kjörsvið og val- 

greinar. 
Kjarninn er það námsefni, sem sameiginlegt er öllum nemendum skólans. 
Kjörsvið er það námsefni, greinar eða greinaflokkar, sem nemendur geta 

valið sér. 
Valgreinar eru allt það námsefni hvers nemanda, sem eigi telst til kjarna eða 

kjörsviðs nemanda. Nemandi verður að geta unnið sjálfstætt að valgreinum, en 
skal velja sér þær í samráði við skólastjóra. 

Í reglugerð skal kveða á um námsgreinar og vægi námsþátta. 
Heimilt er stjórn skólans að fjölga eða fækka kennslugreinum að fengnu sam- 

Þþykki menntamálaráðuneytisins. 
Nánar skal kveðið á um námsefni í reglugerð, en skólanefnd ákveður námsefni 

á námskeiðum fyrir leiðbeinendur í samráði við Ungmennafélag Íslands, Íþróttasam- 
band Íslands og sérsambönd þess, en fyrir íþróttakennara í samráði við Íþróttakenn- 
arafélag Íslands. 

7. gr. 
1. Próf skulu fara fram í lok hvors skólaárs. Skólaráði er þó heimilt að ákveða próf 

í einstökum greinum á öðrum tíma. Ljúka má námi í einstökum greinum á fyrra 
skólaári. Skulu einkunnir í þeim greinum skráðar á íþróttakennaraprófsskírteini. 
Í reglugerð skal kveðið á um námsefni til prófs. Skal þar miðað við, að vægi 
einkunna sé í réttu hlutfalli við vinnu nemenda og kennslustundafjölda í hverri 
grein.
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Við lokapróf skulu prófdómarar skipaðir af menntamálaráðuneytinu að 
fengnum tillögum skólaráðs. 

2. Próf skulu fara fram í lok hvers námskeiðs fyrir leiðbeinendur. Viðkomandi 
sérsamband skipar þar prófdómara með samþykki skólastjóra. 

Nánar skal kveðið á um próf í reglugerð. 

III. KAFLI 

Stjórn og starfsmenn skólans. 

8. gr. 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans. 
Skólaráð skal þannig skipað: Skólastjóri, sem er formaður, fastir kennarar, einn 

fulltrúi lausráðinna kennara og tveir fulltrúar nemenda. Hlutverk skólaráðs er 
að vera skólastjóra til aðstoðar um stjórn skólans og rekstur auk annarra starfa 
samkv. lögum þessum. Skólastjóri stjórnar fundum, kveður skólaráð til funda reglu- 
lega og auk þess þegar þriðjungur skólaráðsmanna óskar. Kjörtímabil skólaráðs 
er eitt ár. 

Skólanefnd skal þannig skipuð: Íþróttafulltrúi ríkisins, sem er formaður, einn 
tilnefndur af Íþróttasambandi Íslands, einn af Ungmennafélagi Íslands, einn af 
Íþróttakennarafélagi Íslands og einn af nemendum. Hlutverk skólanefndar er að vera 
skólastjóra til ráðuneytis og aðstoðar um málefni skólans auk annarra starfa samkv. 
lögum þessum. Skólastjóri á sæti á fundum skólanefndar með málfrelsi og tillögu- 
rétti. Kjörtímabil skólanefndar er þrjú ár, nema nemenda eitt ár. 

Ákveða skal nánar í reglugerð starfssvið skólaráðs og skólanefndar. 

9. gr. 
Fastir starfsmenn skólans eru embættismenn ríkisins. Skólastjóri skal skipaður 

af forseta Íslands. Fastir kennarar og aðrir fastir starfsmenn skólans skulu skip- 
aðir af ráðherra, og skal áður leitað umsagnar skólaráðs og skólanefndar. 

Til að verða skipaður kennari við Íþróttakennaraskóla Íslands skal umsækjandi 
hafa lokið prófi frá viðurkenndum íþróttakennaraskóla, að viðbættu framhaldsnámi 
Í sérgrein, sem yfirstjórn skólans metur gilt. 

10. gr. 
Skólinn skal vera svo vel búinn starfsliði, að hann geti rækt þær skyldur, er 

lög mæla fyrir um, og annazt íþróttakennslu í öðrum opinberum skólum að Laus- 
arvatni. 

Skólastjóri ræður stundakennara og annað starfsfólk í samráði við mennta- 
málaráðuneytið. 

11. gr. 
Launakjör skólastjóra, kennara og annarra fastra starfsmanna skulu ákveðin 

samkvæmt lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 
Yfirstjórn skólans ákveður kennsluskyldu skólastjóra. Námskeiðskennarar taka 

laun samkvæmt sömu reglum og gilda um stundakennslu. Þeir fá greiddan ferða- 
og dvalarkostnað samkvæmt gildandi reglum um, greiðslu kostnaðar vegna ferðalaga 
á vegum ríkisins. 

12. gr. 
Heimilt er skólastjóra að kveðja kennara sér til aðstoðar við eftirlit og umsjón 

í skólanum. Enn fremur skulu kennarar starfa með nemendum utan kennslustunda
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í samráði við skólastjóra og vinna önnur störf í þágu skólans, eftir því sem aðstæður 
leyfa og ákveðið er í reglugerð. Má þá fækka kennslustundum kennara með hliðsjón 
af slíkum aukastörfum. 

13. gr. 
Óski kennari, sem starfað hefur við skólann í 10 ár, eftir orlofi í allt að eitt 

ár til að efla þekkingu sína og kennarahæfni, skal hann senda yfirstjórn skólans 
beiðni um orlof ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst verja orlofsárinu. 
Beiðni um orlof skal leggja fram með árs fyrirvara. Skal þess gætt, að orlof kennara 
torveldi ekki störf skólans. 

Yfirstjórn skólans getur veitt kennurum allt að ársorlof með fullum launum. 

IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

14. gr. 
Skólinn hefur aðsetur að Laugarvatni, en ýmsir þættir í starfi hans mega fara 

fram á öðrum stöðum, eftir því sem þörf krefur og fjárhagur skólans leyfir. 

15. gr. 
Stofn- og rekstrarkostnaður skólans greiðist úr ríkissjóði. 

16. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd laga 

þessara. 

17. gr. 
Með lögum þessum er úr gildi numinn TV. kafli laga nr. 16 frá 12. marz 1947, 

um menntun kennara, svo og önnur ákvæði, sem brjóta kunna í bága við lög þessi. 

18. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við upphaf skólaárs 1972. 

Gjört í Reykjavik, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S. a 
Magnús T. Ólafsson.
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LÖG 
, . um Tækniskóla Íslands. 
Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Tækniskóli Íslands starfar í Reykjavík og á Akureyri, sbr. 3. mgr. 7. gr. Megin- 

markmið skólans skal vera að veita nemendum tæknilega og almenna menntun, sem 
geri þá hæfa til að takast sjálfstætt á hendur tæknileg störf og ábyrgðarstöður í þágu 
atvinnuvega þjóðarinnar. Skal jafnan tekið mið af þróun tæknimenntunar meðal 
nágrannaþjóða. 

Kostnaður við stofnun og rekstur skólans greiðist úr ríkissjóði. 

2. gr. 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans og skipar rektor og kennara, 

svo og skólanefnd. 

ð. gr. 
Rektor skólans hefur yfirumsjón með kennslu og annarri starfsemi skólans. 

Hann annast daglegan rekstur skólans, hefur á hendi reikningshald og umsjón 
með byggingum og öðrum eignum skólans. Enn fremur ræður hann, með samþykki 
ráðuneytisins, starfsfólk skólans annað en fastráðna kennara. 

Kennarar og starfsmenn taka laun samkvæmt kjarasamningum. 

4. gr. 
Þeir einir geta orðið fastir kennarar skólans, sem hafa lokið tæknifræðiprófi 

eða háskólaprófi í aðalkennslugrein sinni. 

ö. gr 
Námstími í skólanum skal ákveðinn í reglugerð. =) 

6. gr. 
Heimilt er, að skólinn starfi í deildum, og skal deildaskipun ákveðin í reglugerð. 
Nú er skólanum skipt í deildir, og skal þá heimilt að skipa deildarstjóra úr 

hópi kennara hlutaðeigandi deildar. 

7. gr. 
Heimilt er skólanum að veita nemendum, sem fullnægja bóklegum og verkleg- 

um inntökuskilyrðum, allt að tveggja ára undirbúningsmenntun undir tæknifræði- 
nám, og skal fyrra ár þess náms fara fram í undirbúningsdeild, en hið síðara í 
raungreinadeild. Hlutverk þessara deilda er að veita þekkingu og leikni í undir- 
stöðuatriðum tæknifræðináms, einkum í stærðfræði og eðlisfræði. 

Heimilt er að starfrækja undirbúningsdeild skólans á Ísafirði og á öðrum þeim 
stöðum, þar sem slíkt þykir henta. Enn fremur er heimilt að starfrækja raungreina- 
deild á Ísafirði. 

Á næsta skólaári og framvegis skal starfrækt á Akureyri undirbúningsdeild og 
raungreinadeild. Stefnt skal að því, að á Akureyri verði sjálfstæður tækniskóli, og 
getur ráðherra ákveðið það með reglugerð.
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8. gr. 
Inngöngu í undirbúningsdeild skólans skal veita þeim nemendum, sem staðizt 

hafa sveinspróf í viðeigandi iðngrein. Enn fremur geta fengið inngöngu í undir- 
búningsdeild þeir, sem staðizt hafa gagnfræðapróf eða landspróf miðskóla og full- 
nægja ákvæðum reglugerðar um verklega þjálfun, sbr. 3. mgr. 

Heimilt er að láta umsækjendur þreyta sérstakt inntökupróf, sem sker úr um 
aðgang nemenda að undirbúningsdeild. 

Ákvæði um verkskólun og verklega þjálfun, sem krafizt er til inngöngu í skól- 
„ 

ann, skal setja í reglugerð. 

9. gr. 
Rétt til að hefja tæknifræðinám í skólanum hafa þeir nemendur, sem staðizt 

hafa próf frá raungreinadeild skólans eða lokið stúdentsprófi frá stærðfræðideild 
menntaskóla ásamt viðhlítandi verklegri þjálfun, sbr. 8. gr., svo og þeir nemendur, 
sem standast inntökupróf skólans. 

10. gr. 
Við skólann starfar 5 manna skólanefnd, skipuð af menntamálaráðuneytinu til 

fjögurra ára í senn. Alþýðusamband Íslands, Landssamband iðnaðarmanna, Félag 
íslenzkra iðnrekenda og Tæknifræðingafélag Íslands tilnefna hvert um sig einn 
mann Í nefndina og annan til vara, en ráðuneytið skipar formann og varaformann 
nefndarinnar án tilnefningar. Rektor situr fundi skólanefndar. 

Við skólann starfar skólastjórn. Í henni eiga sæti rektor, sem er formaður, 
fastráðnir kennarar og einn fulltrúi nemenda fyrir hverja þrjá aðra skólastjórnar- 
menn. 

11. gr. 
Hlutverk skólanefndar er að vera rektor til ráðuneytis um mikilvæg atriði 

varðandi stjórn skólans, fylgjast með erlendri reynslu og þróun á sviði tæknimennt- 
unar, gera tillögur um stefnumörkun í málefnum skólans, stuðla að sem nánustum 
tengslum hans við atvinnulífið og loks að gera tillögur um breytingar á reglugerð 
skólans. 

12 gr. 
Menntamálaráðuneytið setur skólanum, að höfðu samráði við rektor og skóla- 

nefnd, reglugerð um framkvæmd þessara laga, og skal þar m. a. kveðið á um þessi 
atriði: 

1. Starf og hlutverk skólanefndar, skólastjórnar, rektors, deildarstjóra og fast- 
ráðinna kennara. 
Deildir skólans og sérgreinir tæknifræðináms (sbr. 6. og 9. gr.). 
Inntökuskilyrði, bókleg og verkleg (sbr. 8. gr.). 
Námstíma, þ. á m. lengd skólaárs og námsáfanga (sbr. 5. gr.). 
Próf, þ. á m. lokapróf, tilhögun prófa, einkunnakröfur, endurtekningu prófa og 

haustpróf. 

HÞ
 

ÆN
 

Í3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Eru með þeim numin úr gildi lög nr. 25/1963, um 

Tækniskóla Íslands, og önnur ákvæði, er fara í bág við lög þessi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Menntamálaráðherra skal beita sér fyrir því, að undirbúin verði ný löggjöf 

um skipulag verk- og tæknimenntunar á framhaldsskóla- og háskólastigi. Skal 

m. a. taka til athugunar, hvort ráðlegt sé, að stofnaður verði tækniháskóli og taki
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hann við öllu tæknifræðinámi, sem nú fer fram í Tækniskóla Íslands, og verk- 
fræðinámi Háskóla Íslands. Ráðherra skal jafnframt láta rannsaka vtarlega, hvort 
ekki sé tillækilegt, að tækniháskóli verði starfræktur á Akureyri. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  

Magnús T. Ólafsson. 
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LOG 
um breyting á lögum nr. 84 1970, um Háskóla Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
4. gr. 1. málsgr. laganna orðist svo: 
Í háskólaráði eiga sæti rektor, forsetar háskóladeildanna, einn fulltrúi, sem 

tilnefndur er á almennum félagsfundi í félagi háskólakennara úr hópi þeirra 
félagsmanna, sem ekki eru kjörgengir til starfa deildarforseta, og tveir fulltrúar 
stúdenta, kjörnir í sérstökum kosningum til tveggja ára í senn. Þegar kjörið er í 
fyrsta sinn, skal annar fulltrúinn þó kjörinn til eins árs. Háskólaritari á einnig 
sæti á fundum ráðsins og hefur þar málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt. 
Rektor er forseti ráðsins, en varaforseta og ritara kýs ráðið úr hópi deildarforseta 
til eins árs í senn. 

2. gr. 
10. gr. orðist svo: 

Kennarar Háskólans eru prófessorar, dósentar, lektorar, aðjúnktar, stunda- 
kennarar og erlendir sendikennarar. 

Prófessorar, dósentar og lektorar skulu vera þeir, sem hafa kennslu og rann- 
sóknir við Háskólann að aðalstarfi. 

Nú hefur Háskólinn ekki tök á að koma upp rannsóknaaðstöðu í tiltekinni 
kennslugrein, og má þá samkvæmt tillögu háskólaráðs og viðkomandi há- 
skóladeildar tengja slíka kennarastöðu tiltekinni stöðu eða starfsaðstöðu við opin- 
bera stofnun utan Háskólans, enda sé slík tilhögun heimiluð í reglum stofnunar- 
innar eða samþykkt af stjórn hennar. Um veitingu slíkrar kennarastöðu fer eftir 
lögum og reglugerð fyrir Háskólann. Veiting slíkrar stöðu má vera tímabundin, og 
skal staðan þá veitt til allt að fimm ára í senn. Við stöðuveitingu skal starfsheiti 
ákveðið og kveðið á um starfsskyldur, eftir því sem tilefni er til. Þess skal jafnan 
gætt, að starfsaðstaða og starfsskyldur fullnægi þeim kröfum, sem gera verður 
samkvæmt háskólalögum að fylgi slíkri stöðu. Nánari ákvæði um fyrirkomulag 
þeirra stöðuveitinga, sem hér um ræðir, má setja í reglugerð, eftir því sem nauð- 
synlegt þykir. Heimild þessarar málsgreinar nær ekki til prófessorsembætta, sbr. 
þó 38. gr.
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Heimilt er, með samþykki háskólaráðs að tillögu háskóladeildar, að skipa dósent 
eða lektor tímabundinni skipun til allt að fimm ára í senn. Um tilhögun slíkrar 
skipunar skal setja ákvæði í reglugerð. 

Í reglugerð skal setja meginreglur um starfsskyldur prófessora, dósenta og 
lektora. Háskólaráð leysir úr því, hvernig starfsskylda einstakra háskólakennara 
skuli skiptast, sbr. nánar 1. mgr. 18. gr. 

Aðjúnklar eru ráðnir bl tveggja ára hið skemmsta og taka þeir mánaðar- eða 
árslaun. Stundakennarar svo og styrkþegar eru ráðnir til skemmri tíma og taka 
stundakennslulaun, mánaðar- eða árslaun. Í hvert skipti, er nýr kennari ræðst að 
Háskólanum, skal afmarka stöðu hans með starfsheiti. 

Í reglugerð skal mælt fyrir um starfsheiti fastráðinna starfsmanna háskóla- 
stofnana. 

Dósentar og lektorar, sem nú starfa við Háskólann og skipaðir voru fyrir gildis- 
töku laga nr. 22/1969, halda starfsheitum sínum. 

3. gr. 
Við 11. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Heimilt er að flytja lektor úr lektorsstöðu í dósentsstöðu, skv. nánari ákvæðum 

í reglugerð. 

4. gr. 
18. gr. 1. málsgr. orðist svo: 
Háskólaráð ákveður, að fenginni umsögn háskóladeildar, hvernig starfsskylda 

einstakra háskólakennara skuli skiptast milli kennslu og annarra starfsþátta. Nú 
unir kennari ekki úrlausn háskólaráðs, og má hann þá skjóta úrlausninni til 
menntamálaráðherra, sem leysir til fullnaðar úr þessu efni. 

5. gr. 
Aftan við 2. málsgr. 21. gr. komi nýjar málsgr.,, er verða 3. og 4. málsgr., svo 

hljóðandi : 
Háskólaráði er heimilt samkvæmt umsókn og að fengnum tillögum þeirrar 

deildar, er í hlut á, að leyfa skrásetningu einstaklinga, er lokið hafa öðru fullnað- 
arprófi frá menntaskóla en stúdentsprófi. Enn fremur er háskólaráði heimilt sam- 
kvæmt umsókn að leyfa skrásetningu einstaklinga, er lokið hafa öðru námi hér- 
lendis með þeim, árangri, sem sú deild, er í hlut á, mælir með, að skapi hæfi til 
framhaldsnáms innan Háskóla Íslands. Enn fremur skal rektorsembættið vera þess- 
um ráðstöfunum meðmælt, sbr. 3. mgr. 2. gr. 

Raungreinadeildarpróf frá Tækniskóla Íslands veitir einnig rétt til skrásetningar 
til verkfræðináms, með fyrrgreindum skilyrðum. Heimilt er að setja í regluserð 
ákvæði um, að ákveðin próf frá íslenzkum skólum veiti rétt til skrásetningar í 
tiltekið nám, við Háskólann, enda hafi prófin verið metin jafngildi stúdentsprófs 
til undirbúnings viðkomandi námi. 

6. gr. 
Við 29. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Sé ekki völ á prófdómanda hérlendis utan Háskólans, er fullnægi skilyrðum 4. 

málsgr. hér á undan, er menntamálaráðherra rétt að skipa háskólakennara til starf- 
ans að fenginni tillögu háskóladeildar. 

7. gr. 
31. gr. orðist svo: 
Háskóladeildir hafa rétt til að veita doktorsnafnbót. Slíka nafnbót má veita 

annaðhvort í heiðurs skyni eða að undangengnu sérstöku prófi. Doktorsnafnbót
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í heiðurs skyni verður ekki veitt nema með samþykki % hluta allra atkvæðisbærra 
deildarmanna og með samþykki háskólaráðs. Háskóladeildir standa fyrir doktors- 
prófi. Fulltrúar stúdenta á deildarfundum eiga ekki atkvæðisrétt um veitingu 
doktorsnafnbóta. 

8. gr. 
Framan við 38. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Prófessorar, dósentar og lektorar í tilteknum kennslugreinum geta jafn- 

framt haft starfsaðstöðu við opinberar stofnanir utan Háskólans, ef Háskólinn 
hefur ekki tök á að koma upp slíkri aðstöðu í viðkomandi fræðigrein. Þess skal 
jafnan gætt, að starfsaðstaða og starfsskyldur fullnægi beim kröfum, sem, gerðar eru 
um slíkar stöður skv. háskólalögum. Heimild til slíkra starfa má aðeins veita með 
samþykki háskólaráðs og viðkomandi háskóladeildar í hverju einstöku tilviki. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Magnús T. Ólafsson. 

29. maí 1972. . Nr. 68. 
LOG 

um breyting á lögum nr. 68 11. maí 1966, um iðnfræðslu. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
Aftan við 21. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Ef námssamningur kemur til staðfestingar hjá iðnfulltrúa, skal hann taka ákveðið 

gjald af báðum samningsaðilum, er greiðist Iönnemasambandi Íslands og fari til efl- 
ingar fræðslustarfs þess um iðnfræðslulöggjöfina. Gjald iðnfyrirtækis eða iðnmeistara 
skal vera 1% af fyrsta árs árlegu lágmarkskaupi iðnnema í rafvirkjun, eins og það 
er hverju sinni, en gjald nemans %% af sömu upphæð. Greiðist það í eitt skipti 
fyrir öll. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í 
Magnús T. Ólafsson. 

A 14
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LÖG 

um ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkissjóður veitir námsstyrki til jöfnunar á fjárhagslegum aðstöðumun nemenda 

í framhaldsskólum, að því leyti sem búseta veldur þeim misþungum fjárhagsbyrðum, 
sbr. þó 5. gr. 

2. gr. 
Réttar til námsstyrkja samkvæmt lögum þessum njóta íslenzkir skólanemendur, 

sem stunda reglubundið framhaldsnám hér á landi: 

1) Þeir, sem lokið hafa skyldunámi. 
2) Þeir, sem verða að vista sig utan lögheimilis síns og fjarri fjölskyldu sinni 

vegna námsins. 
3) Þeir, sem stunda reglulegt nám, sem framhaldsskóli skv. lögum þessum viður- 

kennir sem áfanga að réttindum eða prófi, er hann veitir. 

Menntamálaráðuneytið setur reglugerð, þar sem kveðið verður meðal annars á 
um lágmarksnámstíma og hlutfallslega upphæð styrkja miðað við skóla með lengstan 
árlegan starfstíma og eigi færri en 30 vikustundir. 

Eigi skulu njóta styrks eftir lögum þessum: 
a) Þeir, sem eiga rétt til lána eða styrkja samkvæmt lögum nr. 7 frá 31. marz 

1967, um námslán og námsstyrki. Nú njóta nemendur annarrar opinberrar náms- 
aðstoðar eða styrkja, og er þá heimilt, séu þau framlög lægri en greitt mundi 
verða samkvæmt þessum lögum, að veita styrki, sem mismuninum nemur. 

b) Þeir, sem taka samningsbundið eða fast kaup á námstímanum, að undantekn- 
um sumarleyfum eða kennsluhléum. Nú tekur nemi í iðn eða annarri starfsgrein 
samningsbundin lágmarkslaun, og skal þá heimilt að greiða honum sérstaka 
námsstyrki vegna skólanáms, enda fullnægi hann öðrum skilyrðum um styrk- 
veitingu, að undanskildum ákvæðum um lágmarksnámstíma og árlegan starfs- 
tíma skóla, sbr. 2. mgr. þessarar greinar. Menntamálaráðuneytið setur nánari 
reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

c) Þeir, sem ekki ljúka námsáfanga á tilskildum tíma, nema gildar ástæður séu 
fyrir töfum í námi. 

3. gr. 
Menntamálaráðuneytið skipar fimm manna námsstyrkjanefnd, sem skal leggja 

fyrir ráðuneytið tillögur um árlegar fjárveitingar í samræmi við markmið laganna 
og úthluta námsstyrkjum til styrkhæfra skólanemenda. 

Skulu tveir nefndarmanna skipaðir án tilnefningar, og skal annar þeirra vera 
formaður nefndarinnar, einn skipaður samkvæmt tilnefningu fjármálaráðuneytisins, 
einn samkvæmt tilnefningu Sambands íslenzkra sveitarfélaga, og skulu þeir allir 
skipaðir til fjögurra ára í senn. Auk þess skipar menntamálaráðuneytið einn mann 
í nefndina til eins árs í senn eftir tilnefningu félags samtaka skólanemenda þeirra 
skóla, er lög þessi taka til, eftir reglum, er ráðuneytið setur. 

Þóknun til nefndarmanna greiðist úr ríkissjóði, svo og annar kostnaður við fram- 
kvæmd þessara laga.
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4. gr. 
Námsstyrkjanefnd aflar sér upplýsinga um námskostnað skólanemenda, þar sem 

miðað sé bæði við nægilegt úrtak frá einstökum skólum, sem lög þessi taka til, 
og einnig við upplýsingar Hagstofu Íslands eða hliðstæðra opinberra stofnana um 
almennan framfærslukostnað. Þær upplýsingar skulu m. áa. taka til fæðiskostnaðar 
við skóla með eða án mötuneytis, húsnæðiskostnaðar við skóla með eða án heima- 

vistar og ferðakostnaðar nemenda miðað við mismunandi kostnaðarsama skóla- 
sókn. Samanburður sé síðan gerður á námskostnaði, annars vegar þeirra nemenda, 
er verða að dvelja fjarri lögheimilum sínum við nám, og hins vegar þeirra, er stundað 
seta nám sitt án þess að hverfa að heiman til námsdvalar. 

Á grundvelli þessara upplýsinga gerir nefndin tillögur um, hvað greiða skal 
vegna nemenda í heimavistarskólum annars vegar og heimangönguskólum hins vegar 
til jöfnunar samkv. 1. gr. Skal menntamálaráðherra ákveða almennar reglur um 
greiðslur þessar. 

Menntamálaráðuneytið setur reglugerð, þar sem kveða skal á um, hvernig upp- 
lýsinga skuli aflað, og grundvallarreglur um mat þeirra, skilyrði varðandi umsóknir 

og framkvæmd á úthlutun styrkja skv. þessari grein. 

5. gr. 
Menntamálaráðherra getur heimilað námsstyrkjanefnd að verja einhverjum hluta 

af heildarfjárveitingu í þessu skyni: 

a) að veita skólanemanda námsstyrk, þótt hann fullnægi ekki ákvæðum 2. greinar 
þessara laga, ef hann sannanlega að öðrum kosti getur ekki stundað nám vegna 
efnaleysis, 

b) að veita þeim nemendum hærri námsstyrki, sem eru frá fjölskyldum, er þurfa 
að kosta tvo eða fleiri nemendur við framhaldsnám á sama tíma, enda sé efna- 
hagur þeirra þröngur, 

c) að veita skólanemanda námsstyrk, ef sérstakar ástæður mæla með því, þótt hann 
fullnægi ekki að öllu leyti ákvæðum 2. gr. þessara laga. 

6. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda að fullu frá byrjun 

skólaárs 1972/73 að telja. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ)   
Magnús T. Ólafsson.
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LÖG 

um Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Heiti stofnunarinnar er: Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. Hún er háskóla- 

stofnun með sérslakri stjórn og sjálfstæðum fjárhag og heyrir undir menntamála- 
ráðherra, en undir ríkisstjórnina um varðveizlu og umsjón með handritum þeim 
og skjalagögnum, sem til Íslands verða flutt frá Danmörku, sbr. 2. gr. 

2. gr. 
Stofnunin varðveitir handrit þau og skjalagögn, sem ríkisstjórn Íslands hefur 

veitt og veitir viðtöku samkvæmt sáttmála milli Danmerkur og Íslands um flutn- 
ing á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í Danmörku í vörzlu og 
umsjón Háskóla Íslands, dagsettum 1. júlí 1965 og fullgiltum 1. apríl 1971. 

Enn fremur varðveitir stofnunin önnur handrit og gögn, sem hún á og kann 
að eignast eða henni verða falin til varðveizlu. 

3. gr. 
Tilgangur stofnunarinnar er að vinna að aukinni þekkingu á máli, bókmenntum 

og sögu Íslenzku þjóðarinnar fyrr og síðar. Þetta gerir stofnunin með öflun og 
varðveizlu gagna um þessi efni, sbr. 2. gr., rannsóknum á heimildum um þau, út- 
gáfu handrita og fræðirita, hljóðritun þjóðfræðaefnis og með hverju öðru, sem stutt 
gelur að þessu markmiði. 

4. gr. 
Rekstur stofnunarinnar annast sérstakur forstöðumaður. Hann annast og fræði- 

lega stjórn stofnunarinnar ásamt öðrum starfsmönnum samkvæmt nánari ákvæðum 
í reglugerð. Forstöðumaður skal jafnframt vera prófessor í heimspekideild með 
takmarkaðri kennsluskyldu og leiðbeina þeim nemendum, er taka hjá honum rit- 
gerðarefni til lokaprófs. Um veiting starfsins fer eftir sömu reglum sem um önnur 
prófessorsembætti. 

Við stofnunina starfar stjórnarnefnd þannig skipuð: Forstöðumaður stofnunar- 
innar, rektor Háskóla Íslands, sem jafnframt er formaður stjórnarinnar, og einn 
skipaður af menniamálaráðherra, án tilnefningar, til sex ára í senn. Nefndarstörf 
eru ólaunuð. 

5. gr. 
Við stofnunina starfa sérfræðingar, sem hafa þar fullt og fast starf, eftir því 

sem fé er veitt til í fjárlögum. Þeir skulu settir eða skipaðir af menntamálaráð- 
herra. Auk þess starfa við stofnunina styrkþegar, sem ráðnir eru til náms og starfa 
takmarkaðan tíma í senn. Heimilt er að ráða annað nauðsynlegt starfslið. 

6. gr. 
Heimilt er með reglugerð að skipta stofnun'nni í deildir eftir fræðigreinum. 

Kjarni stofnunarinnar skal vera sú de!ld, sem annast útgáfu handrita eða rita eftir 
handritum, svo og rannsóknir á þeim.
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7. gr. 
Háskólaráð kýs stofnuninni tvo tilsjónarmenn (ephori) til fjögurra ára í senn, 

og skulu þeir líta eftir því, að stofnunin starfi í samræmi við stofnskrá dánargjafar 

Árna Magnússonar frá 18. janúar 1760. 

8. gr. 
Menntamálaráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um starfsemi stofnunar- 

innar, þ. á m. um réttindi og skyldur starfsmanna í því efni. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla jafnframt úr gildi lög nr. 27 frá 2. maí 

1969, um Handritastofnun Íslands, en Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi tekur 

við öllum eignum og skuldum Handritastofnunar Íslands. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús T. Ólafsson. 

31. maí 1972. . Nr. 71. 
LOG 

um breyting á lögum um ferðamál, nr. 4 14. febr. 1969. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanns 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

qjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Í stað orðanna „allt að 40 millj. króna“ í 2. mgr. 27. gr. laganna komi: allt að 

73 millj. kr. ' 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 31. maí 1972. 

Ólafur Jóhannesson. Eysteinn Jónsson. Logi Einarsson. 

(L. S.) Í 

Hannibal Valdimarsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanns 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

giðra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
1. ml. 2. mgr. 1. gr. laganna orðist svo: 
Í húsnæðismálastjórn eiga sæti 8 menn, þar af 7 kosnir hlutbundinni kosningu 

af sameinuðu Alþingi og einn skipaður af félagsmálaráðherra samkvæmt tilnefn- 
ingu Landsbanka Íslands. 

2. gr. 
Við 6. mgr. 5. gr. laganna bætist: 
Meðaltalsársvextir allt lánatímabilið skulu þó aldrei vera hærri en 724%. Við- 

bót sú, sem fellur til á afborganir samkvæmt þessari málsgrein, telst vextir. 

3. gr. 
4. málsgr. A-liðar 8. gr. laganna orðist svo: 
Húsnæðismálastjórn er heimilt að verja allt að 80 milljónum króna árlega til 

lánveitinga til kaupenda eldri íbúðarhúsa og til endurbóta á eigin húsnæði öryrkja. 
Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um úthlutun, lánstíma og tryggingar slíkra 
lána, að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar. 

4. gr. 
Við C-lið 8. gr. laganna bætist: 
Meðaltalsársvextir allt lánatímabilið skulu þó, að meðtalinni þóknun veðdeild- 

ar, aldrei vera hærri en 7%%. Viðbót sú, sem fellur til á afborganir samkvæmt 
þessum staflið, telst vextir. 

5. gr. 
Á eftir 1. ml. 2. mgr. 20. gr. laganna komi nýr ml., svo hljóðandi: 
Ráðherra getur þó ákveðið hærra framlag úr ríkissjóði vegna mjög fámenns 

þétthýlisstaðar, enda framlengsist þá hlutaðeigandi greiðsluskylda sveitarfélags skv. 
1. mgr. þar til samanlögð framlög þess eru orðin jafnhá samanlögðu framlagi 
ríkissjóðs vegna sveitarfélagsins. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Alþingi kýs húsnæðismálastjórn, þegar er lög þessi hafa verið samþykkt, og 

fellur umboð núverandi húsnæðismálastjórnar niður, þegar lögin öðlast gildi. 

Gjört í Reykjavík, 1. júní 1979. 

Ólafur Jóhannesson. Evsteinn Jónsson. Logi Einarsson. 

(L. S.) - nn , 

Hannibal Valdimarsson.
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HÖFUNDALÖG 

ForseTi ÍstanDs 

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

I. KAFLI 

Réttindi höfunda o. fl. 

1. gr. 

Höfundur að bókmenntaverki eða listaverki á eignarrétt á því með þeir tak- 
mörkunum, sem í lögum þessum greinir. 

Til bókmennta og lista teljast samið mál í ræðu og riti, leiksviðsverk, tónsmið- 
ar, myndlist, byggingarlist, kvikmyndir, ljósmyndalist, nytjalist og aðrar samsvar- 
andi listgreinar, á hvern hátt og í hverju formi sem verkið birtist. 

Uppdrættir, teikningar, mótanir, líkön og önnur þess háttar gögn, sem fræðslu 
veita um málefni eða skýra þau, njóta verndar með sama hætti og bókmenntaverk. 

2. gr. 
Það er eintakagerð, þegar hugverk (bókmenntaverk eða listaverk) er tengt 

hlutum, einum eða fleiri. 
Verk telst gefið út, þegar eintök af því eru með réttri heimild og í álitsverðum 

fjölda boðin opinberlega til sölu, láns eða leigu eða þeim er dreift til almennings 
með öðrum hætti. Nú er vernd verks háð því, að það hafi fyrst verið gefið út hér á 

landi, og telst því skilyrði þá fullnægt, ef það er gefið hér út innan 30 daga frá því, 
að það kom fyrst út erlendis. 

Verk telst birt, þegar það er með réttri heimild flutt eða sýnt opinberlega eða 
eintök af því hafa verið gefin út, eins og segir í 2. málsgr. 

Það telst sjálfstæð opinber birting, þegar útvarpsflutningi á tónlist eða bók- 
menntaverki er dreift til almennings með hátalara eða á annan hátt. 

Nú er verk flutt eða sýnt á atvinnustöðvum, þar sem 10 menn vinna eða fleiri, 

og telst það þá opinber birting. 
Þegar rætt er í lögum þessum um flutning verks eða birtingu í útvarpi, nær 

það bæði til hljóðvarps og sjónvarps, nema annars sé getið. 

3. gr. 
Höfundur hefur einkarétt til að gera eintök af verki sínu og til að birta það 

í upphaflegri mynd eða breyttri, í þýðingu og öðrum aðlögunum. 

4. gr. 

Skylt er, eftir því sem við getur átt, að geta nafns höfundar bæði á eintökum 
verks og þegar það er birt. 

Óheimilt er að breyta verki höfundar eða birta það með þeim hætti eða í því 
samhengi, að skert geti höfundarheiður hans eða höfundarsérkenni. 

Ógilt er afsal höfundar á rétti samkvæmt þessari grein, nema um einstök til- 
vik sé að ræða, sem skýrt eru tilgreind bæði um tegund og efni. 

5. Er. 

Sá, sem þýðir verk, aðhæfir það tiltekinni notkun, breytir því úr einni grein 
bókmennta eða lista í aðra eða framkvæmir aðrar aðlaganir á því, hefur höfunda-
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rétt að verkinu í hinni breyttu mynd þess. Ekki raskar réttur hans höfundarétti 
að frumverkinu. 

Nú hefur verk verið notað sem fyrirmynd eða með öðrum hætti við gerð ann- 
ars verks, sem telja má nýtt og sjálfstætt, og er þá hið nýja verk óháð höfundarétti 
að hinu eldra. 

6. gr. 
Þegar verk eða hlutar af verkum höfunda, eins eða fleiri, eru tekin upp Í safn- 

verk, sem í sjálfu sér má telja til bókmennta eða lista, hefur sá, sem safnverkið 
gerði, höfundarétt að því. Ekki raskar réttur hans höfundarétti að þeim verkum, 
sem í safnverkið eru tekin. 

Ákvæði 1. málsgr. taka ekki til blaða og tímarita, sbr. 40. gr. 

7. gr. 
Nú eru tveir menn eða fleiri höfundar að sama verki, og framlög þeirra verða 

ekki aðgreind hvert frá öðru sem sjálfstæð verk, og eiga þeir þá saman höfunda- 
rétt að verkinu. 

8. gr. 
Höfundur verks telst sá, unz annað reynist, sem nafngreindur er á eintökum 

þess með venjulegum hætti eða lýstur er höfundur, þegar verk er birt. Gildir þetta 
einnig um höfunda, sem nota gervinöfn eða merki, þegar almennt er vitað, hver 
þar felst að baki. Framangreindum ákvæðum skal einnig beita um framleiðanda 
kvikmyndaverks. 

Nú er verk gefið út, án þess að höfundar þess sé getið samkvæmt 1. málsgr., 
og kemur útgefandi þá fram fyrir hönd hans, unz nafn hans er birt á nýrri út- 
gáfu eða með tilkynningu til menntamálaráðherra. 

9. gr. 
Lög, reglugerðir, fyrirmæli stjórnvalda, dómar og önnur áþekk gögn, sem gerð 

eru af opinberri hálfu, njóta ekki verndar eftir lögum þessum, og ekki heldur 
opinberar þýðingar á slíkum gögnum. 

10. gr. 
Mynztur njóta verndar sem nytjalist, enda fullnægi þau skilyrðum um notagildi 

og listræn einkenni. 

Il. KAFLI 

Takmarkanir á höfundarétti. 

11. gr. 

Heimilt er að gera eintök af birtu verki til einkanota eingöngu. Enginn má þó 
gera eða láta gera fleiri en þrjú slík eintök til notkunar í atvinnu sinni. 

Ákvæði 1. málsgr. veita ekki rétt til mannvirkjagerðar eftir verki, sem verndar 
nýtur eftir reglum um byggingarlist, og ekki heldur til eftirgerðar á verkum, sem 
verndar njóta eftir reglum um höggmyndalist, nytjalist eða dráttlist, ef leitað er til 
hennar aðstoðar annarra manna. 

12. gr. 

Ákveða má í reglugerð, að tilgreindum opinberum bókasöfnum, skjalasöfnum 
og vísinda- og rannsóknastofnunum sé heimilt að ljósmynda verk til sjálfs sín nota. 
Greina skal skilyrði fyrir heimildinni, þar á meðal um umráð eintakanna og varð- 
veizlu. Ekki má lána þau né afhenda út fyrir stofnunina.



29. maí 1972. 117 Nr. 73. 

13. gr. 
Nú nýtur mannvirki verndar eftir reglum um byggingarlist, og er eiganda 

þó allt að einu heimilt að breyta því án samþykkis höfundar, að því leyti sem það 
verður talið nauðsynlegt vegna afnota þess eða af tæknilegum ástæðum. 

Heimilt er án samþykkis höfundar að breyta munum, sem verndar njóta eftir 
reglum um nytjalist. 

14. gr. 
Heimil er tilvitnun í birt bókmenntaverk, þar á meðal leiksviðsverk, svo og birt 

kvikmyndaverk og tónverk, ef hún er gerð í sambandi við gagnrýni, vísindi, al- 
menna kynningu eða í öðrum viðurkenndum tilgangi, enda sé hún gerð innan 
hæfilegra marka og rétt með efni farið. 

Með sömu skilyrðum er heimilt að birta myndir og teikningar af birtum lista- 
verkum og gögnum, sem getið er í 3. málsgr. 1. gr. 

Nú eru birtar myndir eða teikningar af tveimur verkum eða fleiri hins sama 
höfundar í sambandi við meginmál, sem lýtur að almennri kynningu, og á hann þá 
rétt til þóknunar. 

15. gr. 

Taka má upp í blöð eða tímarit og flylja í útvarpi dægurgreinar um hagfræði- 
leg efni, stjórnmál eða trúmál úr blöðum eða tímaritum svo og útvarpsefni af sama 
tagi, nema þess sé getið við greinarnar eða í útvarpssendingu, að slík endurbirting 
sé bönnuð. Jafnan skal heimildar getið við slíka endurbirtingu. 

Heimilt er að birta í blöðum, tímaritum, sjónvarpi og kvikmyndum myndir eða 
teikningar af birtum listaverkum í sambandi við frásögn af dægurviðburðum. Þetta 
nær þó ekki til verka, sem gerð eru í þeim tilsangi að birta þau með framangreind- 
um hætti. 

Þegar flutningur eða sýning verks er þáttur í dægurviðburði, sem kynntur er 
almenningi í útvarpi eða kvikmynd, er heimilt að láta einstaka þætti úr verkinu 
fylgja með í sýningu viðburðarins eða frásögn af honum. 

16. gr. 
Heimilt er að taka og birta myndir af byggingum, svo og listaverkum, sem 

staðsett hafa verið varanlega utanhúss á almannafæri. Nú er bygging, sem nýtur 
verndar eftir reglum um byggingarlist, eða slíkt listaverk, sem áður greinir, aðal- 
atriði myndar, sem hagnýtt er til markaðssölu, og á höfundur þá rétt til þóknunar, 
nema um blaðamyndir eða sjónvarpsmyndir sé að ræða. 

Í7. gr. 
Heimilt er að birta í safnverkum, sem tekin eru saman úr verkum margra 

höfunda og ætluð til notkunar við guðsþjónustu, skólakennslu eða útvarpskennslu: 

1. Einstök bókmenntaverk eða tónverk, ef smá eru að vöxtum, og kafla úr stærri 

verkum, þegar liðin eru 5 ár frá næstu áramótum eftir útgáfu þeirra. 
2. Myndir eða teikningar af listaverkum eða gögnum, sem getið er í 3. málsgr. 

1. gr., í tengslum við meginmál samkvæmt 1. tölul., enda séu 5 ár liðin frá 
næstu áramótum, eftir að verkið var birt. 

Verk, sem samin hafa verið Hl notkunar við skólakennslu, má þó ekki án sam- 

þykkis höfundar taka að neinu leyti upp í safnverk, sem gefið er út í sama skyni. 
Þegar verk eða hluti af verki höfundar er birt í safnverki samkvæmt þessari 

grein, á hann rétt til þóknunar, 

A 15



Nr. 73. 118 29. maí 1972. 

18. gr. 
Fræðslumálastjórninni er heimilt að láta fara fram innan opinberra skóla upp- 

töku birtra verka á hljóðrit til bráðabirgðanotkunar við kennslu. Ekki má nota 
hljóðritin í öðru skyni. 

Ákvæði 1. málsgr. veitir ekki rétt til beinnar upptöku eftir hljómplötum eða 
öðrum hljóðritum, sem framleidd eru til markaðssölu. 

Menntamálaráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar, þar 
á meðal um notkun og varðveizlu umræddra bráðabirgðahljóðrita. 

19. gr. 
Heimilt er að prenta og gefa út með blindraletri bókmenntaverk og tónverk, 

sem út hafa verið gefin. Einnig má ljósmynda þau til notkunar í heyrnar- og mál- 
leysingjaskólum. 

20. gr. 
Þegar lög eru sungin opinberlega á hljómleikum, er heimilt að nota sem texta 

einstök kvæði eða kafla úr stærri verkum, sem út hafa verið gefin. Má þá einnig 
prenta textann á söngskrá án nótna til afnota fyrir áheyrendur. 

Höfundur á rétt til þóknunar fyrir afnot samkvæmt þessari grein. 

21. gr. 
Opinber flutningur bókmenntaverks eða tónverks, sem út hefur verið gefið 

og ekki er leiksviðsverk, er heimill, eins og hér segir: 

1. Við fræðslustarfsemi. Höfundi ber þóknun, ef greitt er sérstaklega fyrir flutn- 
inginn. 

2. Á samkomum, sem stofnað er til í góðgerðaskyni, til almenns mannfagnaðar, 
til kynningar á menntum og menningu eða til styrktar málefnum, sem að öðru 
leyti miða að almannaheill, enda komi ekki þóknun fyrir flutninginn. 

3. Á mannfundum, sem ekki er stofnað til í atvinnuskyni eða ávinnings, svo sem 
á samkomum skóla eða félaga og við önnur svipuð tækifæri, enda sé ekki 
greitt fyrir flutninginn og aðgöngueyrir ekki hærri en svarar beinum kostnaði. 

4. Við guðsþjónustu og aðrar kirkjulegar embættisathafnir. Höfundur á rétt til 
þóknunar samkvæmt þessum tölulið eftir reglum, sem menntamálaráðherra 
setur. 

22. gr. 
Heimil er prentun, upptaka á hljóðrit og önnur eintakagerð og birting á um- 

ræðum, sem fram fara í heyranda hljóði á opinberum fulltrúasamkomum, og á 
gögnum, sem þar eru lögð fram opinberlega og starfsemi þeirra varða. Sama gildir 
um dómþing, sem háð eru fyrir opnum dyrum, nema dómstóll leggi bann við birt- 
ingu tiltekinna gagna. 

Ákvæði 1. málsgr. ná einnig til umræðna um málefni, sem varða almenna hags- 
muni og fram fara á samkomum, sem almenningur á aðgang að, eða í útvarpi. 

Höfundur hefur einkarétt til að gefa út safn af sjálfs sín framlagi til umræðna, 
sem getur í 1. og 2. málsgr., og af gögnum, sem hann hefur lagt þar fram. 

23. gr. 
Nú hefur stéttarfélag eða stéttarsamband höfunda fengið almenna aðild eða 

umboð um flutningsrétt á bókmenntaverkum eða tónverkum eða sérstökum grein- 
um þeirra og menntamálaráðherra sett reglur um það efni, og skal þá heimilt án 
sérstaks leyfis höfundar hverju sinni að flylja í útvarpi áður útgefin einstök kvæði, 
smásögur og ritgerðir eða kafla úr stærri verkum og einstök lög og tónverk, ef smá
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eru, og kafla úr stærri tónverkum, enda sé fullnægt skilyrðum um greiðslu til 
höfundar. Nú er höfundur ekki í stéttarfélagi, og nýtur hann þó sama réttar sem 
áskilinn er í hinum almennu reglum, en hvorki meiri né minni. Framangreindar 
reglur um afnotakvöð gilda ekki um leiksviðsverk og ekki heldur um önnur verk, 
er höfundur hefur lagt bann við flutningi þeirra í útvarpi. 

Þegar útvarpsstofnun er heimilt að útvarpa verki, er henni frjáls upptaka þess 

á hljóðrit eða filmur til sjálfs sín nota, en ekki í öðru skyni. Menntamálaráðherra 
setur reglur um notkun og varðveizlu slíkrar upptöku. Reglur þær, sem hér var 
getið, skulu þó ekki koma til framkvæmdar, ef tíðkazt hefur, að um það málefni 
sé gerður samningur milli útvarpsstofnana og stéttarsambands höfunda. 

gd. gr. 
Heimil er sala, lán, leiga og önnur dreifing til almennings á eintökum bók- 

menntaverks eða tónverks, sem út hefur verið gefið. Útleiga og lán tónverka á 
nótum til almennings eru þó óheimil án samþykkis höfundar. 

25. gr. 
Nú hefur eintak af myndlistarverki verið afhent til eignar, og er eiganda þá heimilt, 

nema annað sé áskilið, að láta eintakið af hendi og sýna það almenningi. Opin- 
ber kynning þess á listsýningum er þó óheimil án samþykkis höfundar, nema á 
listasöfnum sé, sem opin eru almenningi samkvæmt staðfestri reglugerð. Ákvæði 

þessarar málsgreinar gilda einnig um eintök, sem gerð hafa verið eftir listaverki 

og gefin út. 
Heimilt er eiganda myndlistarverks að taka eða leyfa töku mynda af því til sýning- 

ar í kvikmynd eða sjónvarpi, ef myndin er aðeins aukaatriði í efni kvikmyndar 

eða sjónvarpsdagskrár. 
Þegar listaverk heyrir til listasafni, er heimilt að birta myndir af því í safn- 

munaskrá. 
Nú er listaverk boðið til sölu, og má þá birta myndir af því í tilkynningu um 

sölutilboð. 
Nú hefur andlitsmynd verið máluð, mótuð eða gerð með öðrum hætti eftir 

pöntun, og er höfundi þá ekki heimilt að neyta einkaréttar síns samkvæmt 3. gr. 
án samþykkis þess, sem lét gera myndina, eða erfingja hans, ef hann er látinn. 

26. gr. 
Ákvæði kafla þessa, að undanskilinni 13. gr., raska ekki rétti höfundar eftir 

4. gr. 
Þegar verk er birt almenningi samkvæmt þessum kafla, skal auk nafns höf- 

undar geta þeirrar heimildar, sem notuð er, eftir því sem ástæður leyfa. 
Þegar eintök af verki eru gerð samkvæmt þessum kafla, má ekki án sam- 

þykkis höfundar gera breytingar á verkinu fram yfir það, sem lögmæltur tilgangur 
með eintakagerðinni leyfir. 

II. KAFLI 

Um aðiljaskipti að höfundarétti. 

Almenn ákvæði. 

27. gr. 
Framsal höfundaréttar að nokkru leyti eða öllu er heimilt með þeirri tak- 

mörkun, sem leiðir af ákvæðum 4. gr. 

Nú er eintak af verki afhent til eignar, og felst þá ekki í þeim gerningi fram- 
sal á höfundarétti að verkinu, nema þess sé getið sérstaklega.
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28. gr. 
Framsal höfundaréttar að verki veitir framsalshafa ekki rétt til að gera breyt- 

ingar á því, nema svo hafi verið um samið. 
Ekki er framsalshafa heimilt að framselja öðrum höfundaréttinn án samþykk- 

is höfundar. Ef rétturinn er þáttur í eignum fyrirtækis, má þó framselja hann á- 
samt því eða tiltekinni grein þess. Þrátt fyrir slíkt framsal ber framseljandi á- 
lram ábyrgð á efndum skuldbindinga sinna við höfund. 

29. gr. 
Gerning um framsal höfundaréttar má meta ógildan í heild eða í einstökum 

atriðum, ef hann mundi leiða til niðurstöðu, sem væri bersýnilega ósanngjörn. 
Sama gildir, ef ákvæði í framsalsgerningi brýtur mjög í bága við góðar venjur í 

höfundaréttarmálum. 

30. gr. 
Nú er höfundur í hjúskap, og skal höfundaréttur þá vera séreign hans, sem 

ekki verður skert með kaupmála eða með öðrum hætti, þar á meðal ekki við slit 
á fjárfélagi né við búskipti, meðan höfundur lifir. Tekjur af höfundarétti og end- 
urgjald fyrir framsal hans verða hjúskapareign, nema ákveðið sé á annan veg í 

kaupmála. Að höfundi látnum telst höfundaréttur til hjúskapareignar hans, nema 
kaupmáli hjóna standi til annars, sbr. og 2. málsgr. 31. gr. 

Skuldheimtumenn geta ekki leitað fullnustu í höfundarétti, hvorki hjá höfundi 

sjálfum né neinum þeim, sem hlotið hafa réttinn að arfi eða fyrir hjúskap. Nú hef- 

ur aðili eignazt höfundarétt með framsali, og má þá aðeins leita fullnustu hjá 
honum í þeim rétti, sem honum er heimilt að framselja, sbr. 2. málsgr. 28. gr. 

Ákvæði 1. og 2. málsgr. gilda einnig um eintök listaverka, sem höfundur hefur 
ekki haft til sýnis almenningi, boðið opinberlega til sölu eða viðurkennt með öðr- 
um hætti, að birta megi opinberlega, svo og um handrit. 

9l. gr. 
Nú deyr höfundur, og fer þá um höfundarétt eftir ákvæðum erfðalaga, sbr. 

og 30. gr. 
Höfundur getur með ákvæði í erfðaskrá gert ráðstafanir um framkvæmd 

höfundaréttar að honum látnum og meðal annars falið sérstökum tilsjónaraðilja að 
annast hana. Skulu slík ákvæði hafa gildi gagnvart öllum erfingjum, þar á meðal 
skylduerfingjum, og einnig að því er varðar búshluta maka. 

Fyrirmæli 2. málsgr. taka einnig til slíkra eintaka af verkum, sem getið er í 
3. málsgr. 30. gr. 

Flutningsréttur. 

32. gr. 
Þegar höfundur hefur veitt heimild til opinbers listflutnings á verki, fylgir 

henni ekki einkaréttur til flutnings, nema svo hafi verið um samið. 

Ef heimildin er veitt um óákveðinn tíma, hvort sem í henni felst einkaréttur 
eða ekki, skal talið, að hún gildi ekki lengur en 3 ár. Ákvæði þetta tekur ekki til 

samninga um flutningsrétt, sem samtök eigenda slíkra réttinda eru aðilar að. 
Nú hefur einkaréttur til flutnings verið veittur um tiltekinn tíma, lengur en 

3 ár, og skal höfundi þó heimilt að flytja verkið sjálfur eða leyfa öðrum flutning 
þess, ef umrædds einkaréttar hefur ekki verið neytt í 3 ár samfleytt, enda hafi 

ekki verið á annan veg samið. 
Ákvæði þessarar greinar taka ekki til kvikmyndagerðar.
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Útgáfusamningar. 

9ð. gr. 
Það er útgáfusamningur, er höfundur veitir tilteknum aðilja (útgefanda) rétt 

til að framleiða á prenti eða með svipuðum hætti eintök af bókmenntaverki eða 
listaverki og gefa þau út. 

Útgáfusamningur veitir útgefanda ekki eignarrétt að handriti því eða annars 
konar eintaki af verki, sem notað er til eftirgerðar, nema svo sé um samið sér- 

staklega. 

94. gr. 
Útgefandi hefur, ef ekki er á annan veg samið, rétt til að gefa út upplag, er 

nemi 2000 eintökum af bókmenntaverki, 1000 eintökum af tónverki og 200 ein- 
tökum af myndlistarverki. 

Með orðinu upplag er átt við þann eintakafjölda, sem út er gefinn í einu lagi. 

ðð. gr. 
Skylt er útgefanda að gefa verkið út innan hæfilegs tíma og stuðla að dreif- 

ingu þess, eftir því sem aðstæður leyfa og venja er um sams konar verk. 

36. gr. 
Nú hefur bókmenntaverk eða myndlistarverk ekki verið gefið út innan 2 ára 

eða tónverk innan 4 ára frá því, að útgefandi fékk í hendur fullgert handrit eða 
annað eintak, sem nota skal til eftirgerðar, og er höfundi þá, ef ekki hefur verið 
samið um lengri frest til útgáfu, heimilt að rifta útgáfusamningi, enda þótt skil- 
yrði til riftunar eftir almennum réttarreglum séu ekki fyrir hendi. Sama gildir, ef 
upplag hefur selzt upp og útgefandi, sem fengið hefur rétt til nýrrar útgáfu, hefur 
ekki gefið verkið út að nýju innan 2 ára frá því, að höfundur krafðist þess. 

Þegar útgáfusamningi er riftað samkvæmt 1. málsgr., er höfundi ekki skylt 
að skila aftur greiðslu, sem hann hefur þegar fengið. En hafi hann beðið tjón vegna 
saknæmra vanefnda útgefanda, sem ekki er bætt að fullu með þeirri greiðslu, á 
hann rétt til frekari bóta. 

97. gr. 
Skylt er útgefanda að láta höfundi í té skriflega yfirlýsingu prentsmiðju eða 

annars aðilja, sem framkvæmir eintakagerð, um eintakafjölda þann, sem gerður 
hefur verið. 

Nú á höfundur rétt til þóknunar, miðað við sölu eða leigu eintaka á reiknings- 
ári, og ber útgefanda þá að senda honum innan 9 mánaða frá lokum reiknings- 
árs skilagrein um sölu eða leigu á reikningsárinu og um eftirstöðvar upplags í lok 
reikningsárs. 

Þó að höfundur eigi ekki að fá þóknun, eins og getið er í 2. málsgr., á hann 
samt rétt til að fá skilagrein um eftirstöðvar upplags í lok reikningsárs, þegar 
9 mánuðir eru liðnir frá þeim tíma. 

Höfundur getur ekki með samningi fallið frá rétti þeim, sem honum er áskil- 
inn með þessari grein. 

38. gr. 
Ef hafizt er handa um útgáfu á nýju upplagi, þegar meira en ár er liðið frá 

útkomu hins fyrra, ber útgefanda að gefa höfundi kost á að gera breytingar, enda 
hafi þær ekki í för með sér verulegan kostnað né breyti heildarsvip verksins.
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39. gr. 
Ef ekki er á annan veg samið, fær útgefandi einkarétt til að gefa verkið út 

með þeim hætti og í því formi, sem útgáfusamningur greinir. Nú hefur útgefandi 
fengið einkarétt, og er höfundi þá ekki heimilt að gefa verkið út með greindum 
hætti né leyfa Öðrum að gera það, fyrr en uppselt er upplag það eða upplög, sem 

útgáfusamningur tekur til. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. málsgr. hefur höfundur rétt til að gefa bókmenntaverk 

út sem hluta af heildarútgáfu verka sinna eða úrvals úr þeim, þegar liðin eru 15 
ár frá næstu áramótum, eftir að útgáfusamningur var gerður. Höfundur gelur 
með samningi fallið frá þessum rétti sínum. 

40. gr. 
Útgefendur blaða og tímarita hafa einkarétt til að endurprenta rit þessi bæði 

í heild og einstök blöð eða hefti. 
Ekki raskar réttur útgefenda höfundarétti að einstökum ritgerðum, mynd- 

um eða öðrum verkum, sem í blöðum eða tímaritum birtast. Þó þarf ekki að leita 

samþykkis höfunda til þeirrar endurprentunar, sem í 1. málsgr. getur, nema svo 

hafi verið um samið. 
Ákvæði þessa kafla um útgáfusamninga taka ekki til blaða og tímarita framar 

en segir Í Í. og 2. málsgr. 
Ákvæði 35. og 36. gr. gilda ekki um framlög til safnverka. 

Samningar um kvikmyndagerð. 

41. gr. 

Nú hefur höfundur veitt með samningi framlag til kvikmyndaverks, og getur 

hann þá ekki, nema sérstakur áskilnaður sé gerður á annan veg, hindrað eintaka- 

gerð, útbreiðslu, opinbera sýningu, hvers konar dreifingu til almennings um þráð 

eða þráðlaust né aðra notkun verksins. 

Ákvæði 1. málsgr. taka ekki til tónverka, kvikmyndahandrita né samtalstexta, 

sem gerð hafa verið til notkunar í kvikmynd, og ekki heldur til framlags aðalleik- 

stjóra. 
42. gr. 

Nú hefur aðili fengið með samningi rétt til að nota bókmenntaverk eða tón- 
verk við gerð kvikmyndar, sem ætluð er almenningi til sýnis, og skal hann þá, ef 
ekki er á annan veg samið, ljúka gerð kvikmyndarinnar innan hæfilegs tíma og 
annast um, að hún verði sýnd, eftir því sem aðstæður leyfa og venja er um sams 
konar verk. . 

Nú er gerð kvikmyndar ekki lokið innan 5 ára frá því, að höfundur fullnægði 
samningsskyldum sinum, og er höfundi þá heimilt, ef ekki hefur verið samið um 
lengri frest, að rifta samningnum, enda þótt riftunarskilyrði eftir almennum regl- 
um séu ekki fyrir hendi. Ákvæði 2. málsgr. 36. gr. gilda hér, eftir því sem við á. 

IV. KAFLI 

Gildistími höfundaréttar. 

43. gr. 

Höfundaréttur helzt, unz 50 ár eru liðin frá næstu áramótum eftir lát höf- 
undar. Nú er um verk að ræða, sem ákvæði 7. gr. taka til, og skal þá telja greint 
50 ára tímabil frá næstu áramótum eftir lát þess höfundar, sem lengst lifir.
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dd. gr. 
Þegar verk hefur verið birt, án þess að höfundur sé nafngreindur, sbr. 2. 

málsgr. 8. gr., helzt höfundaréttur að verkinu, unz 50 ár eru liðin frá næstu ára- 
mótum eftir fyrstu birtingu þess. Nú er slíkt verk gefið út í deildum, sem mynda 
þó eina heild eftir efni sínu, og telst greint 50 ára tímabil þá frá næstu áramótum 
eftir birtingu síðustu deildarinnar. 

Ef höfundur er nafngreindur með þeim hætti, sem segir í 2. málsgr. 8. gr., 
áður en framangreint 50 ára tímabil er liðið, eða leitt er í ljós, að höfundur var 

látinn, er verkið birtist, skal um gildistíma höfundaréttar fara eftir ákvæðum 

43. gr. 

V. KAFLI 
Ýmis réttindi, skyld höfundarétti. 

45. gr. 
Óheimilar eru án samþykkis listflytjanda þær aðgerðir, sem hér eru taldar: 

1. Upptaka til endurflutnings á beinum listflutningi hans. Það telst beinn list- 
flutningur, sem listflytjandi flytur persónulega, þar á meðal flutningur í út- 
varp. Nú hefur útvarpsstofnun framkvæmt bráðabirgðaupptöku á persónuleg- 
um listflutningi, og fer þá um útvarp eftir slíkri upptöku sem um beinan 
listflutning. 
Útvarp á beinum listflutningi. 
Dreifing beins listflutnings með tækniaðferðum, um þráð eða þráðlaust, frá 

flutningsstað til annarra tiltekinna staða, sem almenningur á aðgang að. 
4. Eftirgerð á upptöku listflutnings, sem framkvæmd hefur verið með samþykki 

listflytjanda. Réttur listflytjanda samkvæmt þessum tölulið helzt í 25 ár frá 
næstu áramótum, eftir að upptaka fór fram. 
Um upptöku, dreifingu og eftirgerð listflutningss, sem um getur í 1. málsgr.,, 

skulu gilda, eftir því sem við á, ákvæði 4. gr., 1. málsgr. Í1. gr., 1. málsgr. 14. gr., 3. 
málsgr. 15. gr., 18. gr., 21. gr., 2. málsgr. 23. gr., 26.—-ð1. gr. og öð. gr. 

„
I
 

46. gr. 
Óheimil er eftirgerð á hljómplötum og öðrum hljóðritum án samþykkis fram- 

leiðanda, ung liðin eru 26 ár frá næstu áramótum, eftir að frumupptaka var fram- 
kvæmd. 

Beita skal, eftir því sem við á, ákvæðum 1. málsgr. 11. gr., 1. málsgr. 14. gr., 3. 
málsgr. 15. gr., 18. gr. og 2. málsgr. 23. gr. 

47. gr. 
Nú er hljóðrit, sem gefið hefur verið út í markaðssöluskyni, notað á því tíma- 

bili, sem í 46. gr. gelur, 1) til flutnings í útvarpi eða 2) til annarrar opinberrar 
dreifingar listflutnings í atvinnuskyni eða ávinnings, hvort heldur með beinni notkun 
eða eftir útvarpi, og ber notanda þá að greiða framleiðanda þess og listflytjendum 
þóknun í einu lagi. 

Setja má í reglugerð fyrirmæli um þessi efni, þar á meðal um fyrirsvar af hálfu 
listflytjenda, ef þeir standa fleiri saman að hinum sama listflutningi, hvernig við- 
töku þóknunar skuli háttað og skiptingu hennar milli framleiðenda og listflytjenda. 
Þessar reglur koma þó ekki til framkvæmdar, ef sameiginleg félagssamtök fram- 
leiðenda og listflytjenda, sem hlotið hafa staðfestingu menntamálaráðherra, hafa 

gert heildarsamning við notanda eða notendur eða sérsamningar eru fyrir hendi í 
einstökum tilvikum.
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Með samþykki félagssamtaka listflytjenda og framleiðenda, sem um ræðir í 2. 
málsgr., má ákveða í reglugerð, að þóknun samkvæmt 1. málsgr. renni í sérstakan 
sjóð, er sé í tveimur deildum, annarri fyrir listflytjendur og hinni fyrir framleið- 
endur. Um vörzlu sjóðsins og úthlutanir úr deildum hans fer eftir því, sem ákveðið 
verður í reglugerð með samþykki áðurgreindra félagssamtaka. 

Beita skal, eftir því sem við á, ákvæðum 1. málsgr 14. gr., 3. málsgr. 15. gr. og 
21. gr. Sama er um ákvæði 2731. gr., að því er til listflytjenda tekur. 

Ákvæði greinar þessarar gilda ekki um hljómkvikmyndir. 

48. gr. 
Óheimilar eru eftirgreindar aðgerðir án samþykkis útvarpsstofnunar: 
Endurvarp (samtímisútvarp) á útvarpi hennar og dreifing þess um þráð. 
Upptaka til endurflutnings á útvarpi hennar. 
Birting á sjónvarpi hennar í atvinnuskyni eða ávinnings. 
Eflirgerð á áður framkvæmdri upptöku útvarps hennar. Réttur útvarpsstofn- 
unar samkvæmt þessum tölulið helzt, unz liðin eru 25 ár frá næstu áramótum, 
eftir að útvarp fór fram. 

Beita skal, eftir því sem við á, ákvæðum 1. málsgr. 11. gr., 1. málsgr. 14. er. 
3. málsgr. 15. gr., 18. gr., 21. gr. og 2. málsgr. 23. gr. 

sh 
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49. gr. 

Eftirgerð ljósmynda, sem ekki njóta verndar laga þessara sem listaverk, sbr. 2. 
málsgr. 1. gr., er óheimil án samþykkis ljósmyndara eða þess aðilja, sem rétt hans hefur 
hlotið. Nú er slík mynd birt opinberlega í atvinnuskyni eða ávinnings, og á ljósmynd- 
ari eða síðari rétthafi þá kröfu til þóknunar. Vernd ljósmyndar samkvæmt þess- 
ari grein skal haldast, unz liðin eru 25 ár frá næstu áramótum eftir gerð hennar. 

Ákvæði II. kafla laga þessara taka til ljósmynda þeirra, sem Í 1. málsgr. get- 
ur, eftir því sem við á. 

ð0. gr. 
Nú taka reglur um höfundarétt ekki til rits, sem út hefur verið gefið, og er 

þá eftirprentun eða önnur eftirgerð óheimil, unz liðin eru 10 ár frá næstu ára- 
mótum, eftir að það var gefið út. 

Beita skal, eftir því sem við á, ákvæðum II. kafla laga þessara. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

öl. gr. 
Nú hefur höfundur notað sérstakan titil, gervinafn eða merki á birtu verki, 

og er öðrum þá óheimilt að birta verk með sams konar auðkenni eða svo áþekku, 
að líklegt sé, að villæt verði á verkunum eða höfundum þeirra. 

52. gr. 
Engum er heimilt án samþykkis höfundar að setja nafn hans eða höfundar- 

auðkenni á listaverk. 

Óheimilt er bæði höfundi og öðrum að setja nafn hans eða höfundarauð- 
kenni á eintak, sem gert hefur verið eftir listaverki, ef hætta er á, að villæt verði 

á eftirgerðinni og frumverkinu.
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öð. gr. 
Ákvæði 2. málsgr. 4. gr. skulu gilda um bókmenntaverk og listaverk, sem ekki 

eru háð höfundarétti. 
Mál út af brotum gegn 1. málsgr. skal aðeins höfða eftir kröfu menntamála- 

ráðherra, enda telji hann þess þörf vegna tillits til almennrar menningarverndar. 

VII. KAFLI 

Refsiákvæði, bætur, ákærureglur o. fl. 

54. gr. 
Fyrir brot á lögum þessum skal því aðeins refsa, að þau séu framin af ásetn- 

ingi eða stórfelldu gáleysi. 
Sektum eða varðhaldi, allt að 3 mánuðum, varða: 

1. Aðgerðir, sem brjóta í bága við einkarétt höfundar samkvæmt 3. gr. 
2. Brot á 1. og 2. málsgr. 4. gr., 2. og 3. málsgr. 26. gr., i. málsgr. 28. gr., 1. málsgr. 

39. gr., 63. gr. og fyrirmælum, sem getur í 2. málsgr. 31. gr. 
3. Brot á 1. málsgr. 45. gr. og 2. málsgr. sömu gr., sbr. tilvitnanir þar í 4. gr., 1. 

málsgr. 28. gr. og fyrirmæli, sem getur í 2. málsgr. 31. gr. 
4. Brot á 1. málsgr. 46. gr., 1. málsgr. 48. gr., 1. málsgr. 49. gr., 1. málsgr. 50. gr., 

öl. gr. og 52. gr. 
5. Innflutningur til landsins á eintökum af verkum eða annarri framleiðslu, sem 

verndar nýtur eftir V. kafla laga þessara, ef eintökin eru gerð erlendis og at- 
vikum svo háttað, að serð þeirra hér á landi hefði brotið í bága við lögin, enda 
séu eintökin flutt inn í þeim tilgangi að sýna þau opinberlega eða dreifa þeim 
til almennings. 
Nú er brot framið á vegum félags eða annars fyrirtækis, og má þá dæma fé- 

sekt á hendur því. 

53. gr. 

Nú hafa eintök af verkum verið gerð, flutt hingað til lands eða birt almenningi, 
þannig að í bága fari við ákvæði laga þessara eða fyrirmæli, sem sett hafa verið 
samkvæmt 2. málsgr. 31. gr., og má þá ákveða í dómi, að eintökin séu án endurgjalds 
upptæk til handa þeim, sem misgert var við, eða afhent honum gegn endurgjaldi, 
sem ekki má nema hærri fjárhæð en framleiðslukostnaði. Sama gildir um prent- 
mót, prentsteypu, myndamót og þess háttar muni, sem varða undirbúning eða fram- 
kvæmd brots eða eru til slíks fallnir. 

Ákveða má, að í stað upptöku til afhendingar samkvæmt 1. málsgr. séu munir 
eða eintök ónýtt að öllu leyti eða nokkru, eða gerð á annan hátt óhæf til hinna ó- 
löglegu nota. 

Ákvæðum 1. og 2. málsgr. verður ekki beitt gagnvart aðiljum, sem hafa eignazt 
í grandleysi eintak eða eintök til einkanota. 

Ákvæði um upptöku og ónýtingu taka ekki til bygginga. 

56. gr. 
Þegar saknæmt brot á lögum þessum hefur haft fétjón í för með sér, ber að 

bæta það eftir almennum reglum fébótaréttar. 
Dæma má höfundi og listflytjanda miskabætur úr hendi þess, sem raskað hef- 

ur rétti þeirra með refsiverðri háttsemi. 
Heimilt er að dæma þeim, sem misgeri er við, bætur úr hendi þess, sem réttar- 

röskun olli, þó að hann hafi gert það í grandleysi, en ekki mega bæturnar nema 
hærri fjárhæð en ávinningi hans af brotinu. 

A 16
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Ð7. gr. 
Þegar afnot verndaðs verks eru heimil samkvæmt lögum þessum með því skil- 

yrði, að höfundi sé greidd þóknun, svo og þegar framleiðandi hljóðrits eða listflytj- 
andi á rétt til þóknunar samkvæmt 47. gr., skal hún fara eftir heildarsamningi, 

ef til er, milli stéttarfélags viðkomandi rétthafa annars vegar og greiðanda eða stétt- 
arfélags hans hins vegar. 

Nú eru skilyrði til ákvörðunar þóknunar samkvæmt 1. málsgr. ekki fyrir hendi, 
og geta aðilar þá, ef þeir eru sammála um það, lagt ágreininginn undir úrskurð 
gerðardóms, sem skipaður skal 3 mönnum, nefndum af Hæstarétti til 5 ára í senn. 
Urskurður gerðardómsins er fullnaðarúrlausn um ágreiningsefnið. Menntamálaráð- 
herra setur nánari reglur um þetta, þar á meðal um þóknun úr ríkissjóði til gerðar- 
dómsmanna. 

Nú rís ágreiningur um þóknun, sem um ræðir í 1. málsgr., og skulu þá, unz 
fullnaðarúrlausn er fengin fyrir dómstólum eða gerðardómi, afnot verks heimil 
gegn þóknun samkvæmt eldri reglum, en dómstóll eða gerðardómur getur kveðið 
á um viðbótargreiðslur fyrir þann tíma, sem liðinn er síðan eldri ákvæði skyldu 
falla úr gildi eftir uppsögn eða ákvæði í þeim sjálfum. 

58. gr. 
Til ráðuneytis menntamálaráðherra um höfundaréttarmálefni skal vera höf- 

undaréttarnefnd, sem ráðherra skipar til 4 ára í senn. Samkvæmt tilnefningu aðila 
þeirra, sem fengið hafa löggildingu ráðuneytis um aðild að flutningsrétti, skal skipa 
í nefndina einn fulltrúa fyrir hvern aðila. Einn nefndarmann skal skipa samkvæmt 
tilnefningu Ríkisútvarpsins. Auk þess skipar ráðherra einn eða fleiri nefndarmenn 
án tilnefningar. Ráðherra setur nánari reglur um nefndina og störf hennar. 

59. gr. 
Mál út af brotum á lögum þessum getur sá höfðað, sem misgert er við. 
Nú er höfundur látinn, og getur þá tilsjónaraðili, sem nefndur hefur verið eftir 

2. málsgr. 31. gr., en ella eiginmaður eða eiginkona hins látna, foreldrar, börn og 
systkin höfðað mál út af brotum gegn 1. og 2. málsgr. 4. gr., 2. og 3. málsgr. 26. gr., 
1. málsgr. 28. gr. og fyrirmælum höfundar samkvæmt 2. málsgr. 31. gr. eða list- 
flytjanda samkvæmt sama ákvæði, sbr. 2. málsgr. 45. gr. 

Mál út af brotum gegn ákvæðum 53. gr. sæta opinberri saksókn eftir kröfu 
menntamálaráðherra. 

VIII. KAFLI 

Gildissvið laganna. 

60. gr. 
Ákvæði um höfundarétt í lögum þessum taka til: 
Verka íslenzkra ríkisborgara. 
Verka erlendra ríkisborgara, sem eiga heimilisfang hér á landi. 
Verka ríkisfangslausra manna og flóttamanna, sem hafa samfellt aðsetur hér 
á landi. 

4. Verka, sem fyrst hafa verið gefin út hér á landi, sbr. og 2. málsgr. 2. gr. 
5. Bygginga, sem reistar hafa verið hér á landi, og listaverka, sem eru hluti af 

slíkum byggingum. 
6. Kvikmyndaverka, ef atvinnufyrirtæki framleiðanda þeirra hefur aðalstöðvar 

sínar hér á landi eða framleiðandinn sjálfur á hér fast aðsetur. 
Ákvæði 2. málsgr. 4. gr. og 5153. gr. gilda um öll verk, sem falla undir 

ákvæði 1. gr., án tillits til uppruna þeirra eða þjóðernis höfunda. 

o
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61. gr. 
A. Ákvæði 45. gr. taka til: 

1. Listflutnings íslenzkra ríkisborgara, hvar sem hann hefur fram farið. 
2. Listflutnings erlendra ríkisborgara og ríkisfangslausra manna, sem hér segir: 

a. Ef listflutningur hefur farið fram hér á landi. 
b. Ef lisiflutningur hefur verið tekinn upp á hljóðrit, sem verndar nýtur 

eftir ákvæðum 2. tölul. C-liðs hér á eftir. 
c. Ef listflutningi, sem ekki hefur verið tekinn upp á hljóðrit, er útvarpað 

af útvarpsstofnun, sem verndar nýtur eftir ákvæðum í D-lið hér á eftir. 

B. Ákvæði 46. gr. taka til hljóðrita, hvar og af hverjum sem þau hafa verið 
framleidd. 

C. Ákvæði 47. gr. taka til: 
1. Listflutnings íslenzkra ríkisborgara, sem tekinn hefur verið upp á hljóðrit. 
2. Hljóðrita, svo og listflutnings þess, er þau hafa að geyma, ef framleiðandi 

hljóðrits er íslenzkur ríkisborgari eða fyrirtæki, sem hefur aðsetur hér á 
landi. 

D. Ákvæði 48. gr. taka til útvarpsstofnana, ef þær fullnægja öðru hvoru því skil. 
yrði, sem hér segir: 
1. Að aðalstöðvar stofnunarinnar séu hér á landi. 
2. Að útvarpað hafi verið með senditæki, staðsettu hér á landi. 

62. gr. 
Ákvæði 1—-4. tölul. 1. málsgr. 60. gr. skulu, eftir því sem við getur átt, gilda 

um ljósmyndir og rit, sem getur í 49. og 50. gr. 

63. gr. 
Ákvæði laga þessara skulu einnig taka til bókmenntaverka og listaverka, sem 

til hafa orðið fyrir gildistöku laganna. Sama gildir um listflutnins, hljóðrit og út- 
varp samkvæmt V. kafla laga þessara. 

64. gr. 
Frá því, er lög þessi koma til framkvæmdar, falla eftirfarandi lagaákvæði úr 

gildi: 
Tilsk. 11. des. 1869, um eftirmyndun ljósmynda o. fl. 
Augl. 10. febr. 1870, um tilkynningu um einkarétt til að eftirmynda ljósmyndir. 
Lög nr. 13 20. okt. 1905, um rithöfundarétt og prentrétt. 
Lög nr. 127 9. des. 1941, um viðauka við lög nr. 13 20. okt. 1905, um rithöfunda- 

rétt og prentrétt. 
Lög nr. 49 14. apríl 1943, um breyting á lögum nr. 13 20. okt. 1905, um rit- 

höfundarétt og prentrétt. 
Lög nr. 74 5. júní 1947, um inngöngu Íslands í Bernarsambandið, 2. gr. 
Lög nr. 11 2. febr. 1956, um breyting á lögum nr. 13 frá 20. okt. 1905, um 

rithöfundarétt og prentrétt. 
Loks eru öll önnur eldri lagafyrirmæli úr gildi felld, er brjóta í bága við lög 

þessi. 
65. gr. 

Lög þessi öðlast gildi, þegar sex mánuðir eru liðnir frá staðfestingu þeirra. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) RN 

Magnús T. Ólafsson.
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LÖG 

um skipan dómsvalds í héraði, lögreglustjórn, tollstjórn o. fl. 

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

þykki mínu: 

. gr. 
Í Reykjavík skulu vera borgardómardeð bætti borgarfógetae:nbætti, sakadómara- 

embætti, lögreglustjóraembætti og tollstjóraembætti. 
Utan Reykjavíkur skulu vera embætti sýslumanna og bæjarfógeta. 
Í Bolungarvík og á Keflavíkurflugvelli skulu vera embætti lögreglustjóra. 

2. gr. 
Undir borgardómarae1bættið í Reykjavík heyra m. a. einkamál almennt, sbr. 

þó 4. gr., þ. á m. formennska í fasteignamálum, kvaðning mats- og skoðunarmanna 
í dómi og utan dóms svo og borgaraleg hjónavígsla, hjónaskilnaðarmál, úrskurðun 
framfærslumála og skipun opinberra starfsmanna, svo sem tíðkazt hefur. 

Við borgardómaraembættið skulu vera átta til tólf borgardómarar eftir ákvörð- 
un dómsmálaráðherra, og er einn þeirra yfirborgardómari, sem jafnframt er for- 
stöðumaður embættisins. 

3. gr. 
Undir borgarfógetaembættið í Reykjavík heyra m. a. fógetagerðir, uppboð, 

skiptamál, þinglýsing sar, skráning firma og félaga, skráning skipa, notarialgerðir, 
yfirfjárráð og utankjörstaðaatkvæðagreiðsla, eins og segir í lögum. 

Þinglýsing sú og aflýsing, er í 7. og 13. gr. laga nr. 30 1928 getur, eru afnumdar 
í Reykjavík, enda hefur greinargerð um skjal í veðmálaskrám sama gildi sem þing- 
lýsing og aflýsing höfðu eftir nefndum lagagreinum. Gera skal vikulega skrá um 
öll innrituð og aflýst skjöl, og skal hún liggja frammi í skrifstofu borgarfógeta 
næstu viku, enda getur dómsmálaráðherra ákveðið birtingu hennar vikulega í 
opinberu blaði. 

Við borgarfógetaembæitið skulu vera fimm til sjö borgarfógetar eftir ákvörðun 
dómsmálaráðherra, og er einn þeirra vfirborgarfógeti, sem jafnframt er forstöðu- 

maður embættisins. 

4. gr. 
Undir sakadómaraembættið í Reykjavík heyra m. a. opinber mál, sbr. 1. og 2. 

gr. laga nr. 82/1961, barnsfaðernismál, uppkvaðning lögheimilisúrskurða svo og upp- 
kvaðning meðlagsúrskurða, framkvæmd refsidóma, stjórn rannsóknarlögreglu og um- 
sjón hegningarhúss. 

Við sakadómaraembættið skulu vera fimm til níu sakadómarar eftir ákvörðun 
dómsmálaráðherra, og er einn þeirra yfirsakadómari, sem jafnframt er forstöðu- 
maður embættisins. 

5. gr. 
Lögreglustjórinn í Reykjavík fer með lögreglustjórn, sbr. þó 4. gr., strandmál, 

útlendingaeftirlit, útgáfu vegabréfa og önnur þau mál, er lög ákveða. 

6. gr. 
Tollstjórinn í Reykjavík hefur forstjórn tollsæzlu, lögskráningu skipshafna, 

innheimtu á sköttum og tollum til ríkissjóðs og þeirra aðila, er fjármálaráðherra
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ákveður eða lög mæla fyrir um, að undanteknum þeim gjöldum, er sameiginlegri 
innheimtustofnun, sbr. lög nr. 68/1962, er falið að innheimta. 

7. gr. 
Utan Reykjavíkur heyra þau málefni, sem talin eru upp í 2. til 6. gr., undir 

embætti sýslumanna og bæjarfógeta, nema öðruvísi sé ákveðið í lögum. Undir 
embætti þess heyra og önnur þau málefni, er ráðherra ákveður eða lög mæla 
fyrir um. 

Við embætti bæjarfógetans í Hafnarfirði og sýslumannsins í Gullbringu- og 
Kjósarsýslu skulu, auk þess dómara, starfa einn lil fimm dómarar eftir ákvörðun 

dómsmálaráðherra. 
Við embætti bæjarfógetans á Akureyri og sýslumannsins í Eyjafjarðasýslu svo 

og við embætti bæjarfógetans í Kópavogi getur dómsmálaráðherra heimilað, að 
auk þeirra dómara starfi einn til þrír dómarar við hvort þessara embætta. 

Við embætti bæjarfógetans í Keflavík og bæjarfógetans í Vestmannaeyjum getur 
dómsmálaráðherra heimilað, að auk þeirra dómara starfi einn eða tveir dómarar við 
hvort þessara embætta. 

Við þau bæjarfógeta- og sýslumannsembætti, er að framan getur, þar sem starfa 
fleiri en einn dómari, skal bæjarfógeti eða sýslumaður vera forstöðumaður við- 
komandi embættis. 

Þeir dómarar, sem skipaðir eru til þess að starfa við framantalin embætti sýslu- 
manna og bæjarfógeta, skulu kallast dómarar eða héraðsdómarar við viðkomandi 
embætti. 

S. gr. 
Undir embætti lögreglustjórans í Bolungarvík heyra þau störf, sem um getur Í 

lögum nr. 14/1934, svo og önnur þau mál, sem lög ákveða. 
Undir embætii lógreglustjórans á Keflavíkurflugvelli heyra þau störf, sem um 

selur í lögum nr. 33/1954. 

9. gr. 
Forstöðumenn embætta þeirra, sem nefnd eru í lögum þessum, skulu hafa 

yfirstjórn og ábyrgð á rekstri þeirra svo og fyrirsvar út á við. 
Forstöðumenn dómaraembætta þeirra, þar sem starfa fleiri en einn dómari, 

skulu úthluta dómurum verkefnum og hafa umsjón með störfum þeirra, að öðru 
leyti en tekur til dómsstarfa. Forstöðumaður getur falið héraðsdómara meðferð 
stjórnvaldsmálefna eftir þörfum. 

Sérhver héraðsdómari starfar sjálfslætli og á eigin ábyrgð að þeim dómsmálum, 
sem forstöðumaður embættis hefur falið honum til meðferðar. 

10. gr. 
Dómsmálaráðherra úrskurðar, að öðru leyti en lög þessi ákveða, hver störf skulu 

lögð undir embætti þau, er nefnd eru í lögum þessum, og setur reglugerð um sam- 

vinnu og frekari starfsskiptingu milli almennrar lögreglu og rannsóknarlögreglu í 

Reykjavík. 

ll. gr. 
Viðey telst til umdæmis Reykjavíkur um tollgæzlu og lögreglustjórn. 

12. gr. 
Fjármálaráðherra setur reglur um skil á innheimtufé.



Nr. 74. 130 27. apríl 1979. 

13. gr. 
Heimilt er ríkissjóði að endurkrefja þær stofnanir, sem embætti sýslumanna 

og bæjarfógeta, samkvæmt lögum eða eftir ákvörðun ráðherra, annast þjónustu 

fyrir, svo sem Tryggingastofnun ríkisins, um hlutfallslegan þátt þeirra í skrifstofu- 
kostnaði hvers embættis. 

Allt það fé, sem embættismenn þeir, er lög þessi taka til, hafa undir höndum 
vegna embættis síns, skal ávaxta til hagnaðar eisendum þess. 

14. gr. 
Forseti veitir embætti þau, sem lög þessi taka til, og skulu embættismennirnir 

fullnægja lögmæltum skilyrðum til skipunar í hóraðsdómaraembætti. 
Til veitingar lögreglustjóraembættisins í Reykjavík er það enn fremur skilyrði, 

að aðili hafi raunhæfa þekkingu á stjórn og skipulagi lögreglumála. 

15. gr. 
Við framangreind dómaraembætti skulu starfa svo margir fulltrúar, er fullnægi 

skilyrðum 33. gr. sbr. 6. tölul. 32. gr. laga nr. 85/1936, sem þörf er á, að mati 

dómsmálaráðherra. 
Dómsmálaráðherra getur veitt fulltrúum, sem ráðnir eru til starfa samkvæmt 

1. mgr. og fullnægja skilyrðum laga til að hljóta skipun í fast dómarastarf, sér- 
staka skipun til að vinna sjálfstætt og á eigin ábvrgð að þeim dómsstörfum, sem 
þeim eru falin. 

16. gr. 
Með lögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 98/1961. 

17. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Við þau héraðsdómaraembætti, þar sem héraðsdómurum er fjölgað samkvæmt 
lögum þessum, skulu jafnmargar fulltrúastöður lagðar niður. 

Gjört að Bessastöðum, 27. apríl 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í 

Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 82 21. ágúst 1961, um meðferð opinberra mála. 

Forseti ÍsLANDs 

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

1. gr. 
4. gr. orðist svo: 

Sýslumenn utan kaupstaða, bæjarfógetar í kaupstöðum utan Reykjavíkur og 
þeir dómarar aðrir, er skipaðir eru til þess að starfa við þessi embætti, svo og 
sakadómarar í Reykjavík, rannsaka og fara með opinber mál fyrir dómi og kveða 
upp dóm, í þeim. 

Í umdæmum utan kaupstaða, þar sem sérstakur lögreglustjóri er skipaður, innir 
hann af hendi sömu störf í opinberum málum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 27. april 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Ólafur Jóhannesson. 

27. april 1972. . Nr. 76. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
1. mgr. 29. gr. orðist svo: 

Með dómsstörf í einkamálum, þar á meðal skipti, fógetagerðir og uppboð, fara 
borgardómarar og borgarfógetar í Reykjavík, en utan Reykjavíkur sýslumenn í 
sýslum og bæjarfógetar í kaupstöðum, svo og dómarar þeir, er skipaðir eru til þess 
að starfa við embætti sýslumanna og bæjarfógeta. Haldast skulu gildandi ákvæði 

um dómendur í landamerkjamálum og öðrum fasteignamálum. Meðdómendur skipa 

að öðru leyti dóma eftir reglum laga þessara. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 27. apríl 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn nn 

Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

um breyting á lógum nr. 89 17. des. 1966, 

um Framleiðnisjióð landbúnaðarins. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
2. gr. laganna orðist þannig: 
Stjórn Framleiðnisjóðs skal skipuð 5 mönnum, er landbúnaðarráðherra skipar 

til 4 ára í senn. Skal einn vera skipaður eftir tilnefningu Búnaðarfélags Íslands, 
einn eftir tilnefningu Stéttarsambands bænda, einn eftir tilnefningu stjórnar Búnaðar- 
banka Íslands og einn eftir tilnefningu stjórnar Framkvæmdastofnunar ríkisins. 
Ráðherra skipar formann án tilnefningar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 8. mai 1972. 

Kristján Eldjárn. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 78. . 4. maí 1972. 
LOG 

um breyting á lögum nr. 40 11. maí 1970, um kaup á sex skuttogurum. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „allt að sex“ í 1. mgr. 1. gr. laganna komi: allt að þrettán. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella efni þeirra inn í lög nr. 40 

11. maí 1970 og gefa þau út svo breytt með fyrirsögninni: Lög um kaup á skut- 
togurum. 

Gjört í Reykjavík, 4. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) ÍR 
Magnús Kjartansson.



29. maí 1972. 133 Nr. 79. 

JARÐRÆKTARLÖG 

Forseti ÍstanDs 

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

I. KAFLI 

Um stjórn ræktunarmála. 

1. gr. 

Landbúnaðarráðuneytið (landbúnaðarráðherra) hefur á hendi æðstu stjórn allra 
ræktunarmála. 

2. gr. 
Búnaðarfélag Íslands, sem stjórnað er af 3 manna stjórn, sem kosin er af Bún- 

aðarþingi, hefur á hendi umsjón með framkvæmd þeirra ræktunarmála, sem ríkis- 
framlag er veitt til samkvæmt lögum þessum, enda sé skipulag þess og starfsreglur 
Í samræmi við ákvæði laganna. Um kosningarétt og kjörgengi til Búnaðarþings, tölu 
fulltrúa, kjördæmaskipun og kosningafyrirkomulag innan hvers kjördæmis fer eins 
og fyrir er mælt í lögum Búnaðarfélags Íslands. 

3. gr. 
Störf þau, sem Búnaðarfélagi Íslands eru falin með lögum þessum, annast bún- 

aðarmálastjóri með aðstoð jarðræktarráðunauta félagsins, héraðsráðunauta og trún- 
aðarmanna Búnaðarfélags Íslands undir yfirstjórn félagsstjórnarinnar. 

4. gr. 
Héraðsráðunautar í jarðrækt os bútækni skulu vera svo margir sem nauðsyn 

krefur, að dómi Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbúnaðarráðherra tölu 
þeirra og starfssvæði. Með sama skilorði er tveim eða fleiri búnaðarsamböndum 
heimilt að ráða til sín ráðunauta til sameiginlegra starfa. 

Heimilt er að fela sama manni að gegna ráðunautarstarfi bæði við jarðrækt og 
búfjárrækt, enda fær hann þá greidd laun að jöfnu frá hvorri búgrein. Héraðsráðu- 
nautar (Í jarðrækt eða búfjárrækt) skulu vera framkvæmdastjórar búnaðarsamband- 
anna og hafa á hendi leiðbeiningar og eftirlit með ræktunarframkvæmdum, hver á 
sinu sambandssvæði í þeim greinum, er lög þessi ná yfir. Héraðsráðunautar skulu 
árlega skila starfsskýrslum. 

Stjórnir búnaðarsambandanna skulu semja starfsáætlun fyrir komandi ár. Áætl- 
anir þessar ásamt starfsskýrslum héraðsráðunautanna skulu hafa borizt Búnaðar- 
félagi Íslands fyrir 1. febrúar ár hvert til umsagnar og staðfestingar. 

Í Vestmannaeyjum og Grímsey er heimilt að ráða sérstaka trúnaðarmenn, og Í 
þeim búnaðarsamböndum, þar sem héraðsráðunautar, að dómi Búnaðarfélags Íslands, 
komast ekki yfir verkefni sín, svo sem úttekt jarðabóta, skal heimilt að ráða að- 
stoðarmenn, enda samþykki landbúnaðarráðherra tölu þeirra og launakjör að fengn- 
um tillögum Búnaðarfélags Íslands. 

5. gr. 
Kostnaður við framkvæmd laga þessara greiðist úr ríkissjóði eftir reikningi, er 

landbúnaðarráðherra samþykkir. 

Ríkissjóður greiðir búnaðarsamböndunum 65% af launum héraðsráðunauta, að- 
stoðarmanna og trúnaðarmanna. Hluti ríkissjóðs í launum héraðsráðunauta fer eftir 
kjarasamningum opinberra starfsmanna. Ríkissjóður greiði allt að 65% af ferða- 
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kostnaði héraðsráðunauta samkvæmt ákvörðun landbúnaðarráðuneytisins, að fengn- 
um tillögum Búnaðarfélags Íslands. 

6. gr. 
Í hverjum hreppi eða bæjarfélagi skal vera eitt búnaðarfélag. Heimilt er þó, að 

búnaðarfélag nái yfir stærra svæði en einn hrepp, enn fremur að tvö búnaðarfélög 
séu Í sama hreppi eða einstakir menn séu í búnaðarfélasi annars hrepps, ef sérstakar 
landfræðilegar ástæður eru fyrir hendi, enda samþykki stjórn Búnaðarfélags Íslands 
slík frávik. 

Hreppabúnaðarfélögum er skylt að vera í búnaðarsambandi viðkomandi héraðs. 
Stjórnum búnaðarfélaga skal skylt að halda skýrslur og reikninga eftir því, 

sem stjórn Búnaðarfélags Íslands ákveður. Samrit af skýrslum þessum og reikn- 
ingum skal senda til búnaðarsambandanna. Búnaðarsamböndin skulu árlega senda 
Búnaðarfélagi Íslands skýrslur um jarðræktarframkvæmdir innan síns umdæmis 
ásamt afriti af reikningum sínum. 

Á meðan framlag ríkisins samkvæmt lögum þessum er ekki greitt sama ár og 
úttekt fer fram, greiðist það í þeirri röð, sem úttektarskýrslur berast, að því til- 
skildu, að kvittanir fyrir fyrra árs framlagi hafi borizt Búnaðarfélagi Íslands. 

Hver sá, er njóta vill ríkisframlags samkvæmt lögum þessum, skal vera félass- 
maður í búnaðarfélagi byggðarlagsins. 

7. gr. 
Ákvæði laga þessara um ríkisframlag til jarðræktar og húsabóta ná til: 

1. Allra jarðeigna í landinu, er teljast lögbýli samkvæmt skilgreiningu ábúðarlaga 
nr. 36 29. marz 1961, I. kafla 1. gr., að undanskildum þeim jörðum og jarðar- 
hlutum, er liggja innan skipulagssvæða kaupstaða, kauptúna, sjávar- og sveita- 
þorpa. 
Nýbýla, sem stofnuð eru samkvæmt lögum um Stofnlánadeild landbúnaðarins, 
landnám, ræktun og byggingar í sveitum frá 16. apríl 1971 eða eldri lögum um 
sama efni. 

3. Allra ræktunarlóða í kaupstöðum, kauptúnum, sjávar- og sveitaþorpum, sem 
liggja utan takmarka skipulags bygsingarlóða. 

4. Félagsbundinna ræktunarframkvæmda, sem gerðar eru í þeim tilgangi að koma 
á fót eða efla sjálfstæðan búrekstur í sveit og við sjó, þar með talin hú, er 
bæjarfélög reka vegna nauðsynja bæjarins. 

9 

8. gr. 
Ræktað land í lögum þessum telst: Tún, matjurtagarðar, akrar og véltækt og 

framræst áveituengi, sem liggja utan skipulagssvæða bvggingarlóða í kaupstöðum, 
kauptúnum og sjávar- og sveitaþorpum. 

Nú þykir nauðsynlegt að láta af hendi ræktað land til almennra þarfa. og skal þá 
ávallt leita umsagnar héraðsráðunautar, en að henni fenginni skal málið lagt fyrir 
bæjar- eða sveitarstjórn til fullnaðarúrskurðar. 

9. gr. 
Vegagerð og línulagnir um ræktað og ræktanlegt land skulu káðar þessum tak- 

mörkunum: 
1. Þegar vegir eða línur eru lagðar um ræktað land, skal þess ávallt gætt að skerða 

ræktunina sem minnst og að verkið valdi eigi öðrum óþægindum við notkun 
landsins en þeim, er ekki verður hjá komizt, og skal þá ávallt leita álits héraðs- 
ráðunautar hér um.
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Vega- og línustæði um ræktanlegt land séu valin þannig og þess gætt við lagn- 
ingu, að það torveldi sem minnst framræslu landsins og notkun til ræktunar. 
Að öðru jöfnu skal þess ávallt gætt, að skurðir með vegum geti komið að sem 
beztum notum við þurrkun landsins. Skal, þar sem svo stendur á. undirbúningi 
verksins hagað í samráði við ráðunaut Búnaðarfélags Íslands eða héraðsráðu- 
naut. 

Þegar raflínur eða símalínur eru lagðar í jörð á ræktuðu eða ræktanlegu 
landi, skal línueigandi hafa samráð við ræktunarráðunaut og wmmráðamann 
lands um það, hvar línan er lögð, svo að staðsetning hennar geti verið sem 
haganlegust. Þegar línan hefur verið lögð, skal eigandi hennar láta merkja 
legu hennar ofan jarðar og afhenda oddvita eða sveitarstjóra uppdrátt af línu- 
stæðinu og upplýsingar um, hvernig bað hefur verið merkt. Uppdrátturinn skal 
vera í tveimur eintökum, og heldur oddviti eða sveitarstjóri öðru, en afhendir 
umráðamanni lands hitt eintakið. Hafi þetta ekki verið gert, er eigi skylt að 
bæta línueiganda tjón, er verða kann á línu vegna ræktunarframkvæmda síðar. 
Þegar ræktunarframkvæmdir standa fyrir dyrum í landi, þar sem raflínur eða 
símalínur liggja í jörð, skal umráðamaður lands snúa sér til ræktunarráðunautar, 
sem athugi á kortinu afstöðu til línanna, hvort hætta sé á, að ræktunarfram- 
kvæmdir kunni að koma of nærri línum og skemma þær, og ef svo er, skal hann 
tilkynna það línueiganda strax og framkvæmd er áætluð. Skal línueigandi þá 
senda fulltrúa til að athuga alla aðstöðu á staðnum, eins fljótt og unnt er, og 
hafa samráð við ræktunarráðunaut og umráðamann lands um ráðstafanir til 
þess að komast hjá tjóni á línunni. Skal línueisandi bera eðlilegan kostnað við 
Þær ráðstafanir. Náist ekki samkomulag um ráðstafanir eða kostnað við þær, 
sker gerðardómur úr. Reynist nauðsynlegt, að dómi héraðsráðunautar eða ráðu- 
nautar Búnaðarfélags Íslands, að breyta. dýpka eða gera nýtt vegræsi vegna 
framræslu lands, skal kostnaður sá, er af því leiðir, greiddur af vegagerðaraðila 
(ríki, sýslu eða einstaklingi) að % hlutum. 
Vegaserðaraðilar og aðrir, sem standa fyrir mannvirkjagerð, skulu haga fram- 

kvæmdum sínum þannig, að gróðri eða ræktanlegu landi sé ekki spillt að óþörfu 
og að af framkvæmdum stafi eigi eyðingarhætta af völdum jarðrasks, land- 
brots eða því um líku. Enn fremur skal lagfæra yfirborð landsins og dreifa 
grasfræi og áburði í sár þan, er myndast vegna framkvæmdanna, og skila landinu 
fullgræddu. Náist eigi samkomulags milli hlutaðeigandi aðila um framangreind 

atriði, sker serðardómur skipaður þremur mönnum úr ágreiningi. Sé einn til- 
nefndur af Búnaðarfélagi Íslands, annar af hlutaðeigandi ráðuneyti, en odda- 

mann tilnefnir sýslumaður í þeirri sýslu, þar sem ágreiningur hefur orðið. 

11. KAFLI 

Um ríkisframlag til jarðræktar og húsabóta. 

10. gr. 

Til framkvæmda þeirra í jarðrækt og húsabótum, sem taldar ern í þessari grein, 
jóði, sem hér segir: 

I. Framræsla vegna tún-, akur-, engja- og hagaræktar. 
a. Vélgrafnir skurðir og plægðir hagaskurðir, 70% kostnaðar við gröft, dýpk- 

un og sprengingu berghafta úr skurðunum. Ákvæðisvinna skal viðhöfð, 
þar sem því verður við komið. Ríkisframlag skal miða við ákvæðisvinnu- 
taxta hvers ræktunarsvæðis, sé hann fyrir hendi. Annars úrskurðar Bún- 
aðarfélag Íslands reikninga.
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Héraðsráðunautar skulu leita eftir óskum bænda um framræslufram- 
kvæmdir og fyrir 1. maí ár hvert senda stjórn Búnaðarfélags Íslands 
sundurliðaðar pantanir og áætlanir, hver fyrir sitt starfssvæði, um þá 
framræslu, er þeir telja æskilega á hverri jörð næstu fimm árin. Búnaðar- 
félag Íslands gerir síðan heildaráætlun til næstu fimm ára um, hversu 
mikið skuli grafa á hverju ræktunarsvæði. Þá skulu héraðsráðunautar 
árlega fyrir 1. maí senda Búnaðarfélagi Íslands endurskoðaðar áætlanir 
fyrir næsta ár. Búnaðarfélag Íslands lætur síðan framkvæma nauðsynlegar 
mælingar og annan undirbúning, sem þarf til að bjóða verkið út. Jarð- 
ræktarráðunautar þess hafa umsjón með þessum áætlunum og skera úr um 
vafaatriði. Þegar endurskoðaðar áætlanir hvers árs liggja fyrir, samþykktar 
af stjórn Búnaðarfélags Íslands, skulu framræsluframkvæmdir á hverju 

ræktunarsvæði boðnar út. Skulu útboð fara fram fyrir 15. marz ár hvert. 

Búnaðarfélag Íslands gerir útboðin fyrir hönd þeirra samtaka, sem 
sjá um skurðgröft fyrir bændur á hverju ræktunarsvæði, og ákveður á- 
samt fulltrúa viðkomandi ræktunarsvæðis, hvaða tilboðum skuli tekið og 
hvaða tryggingar verktaki skuli setja. 

Ræktunarsambönd geta jafnt og aðrir aðilar boðið í skurðgröft, hvar 
sem er á landinu. Ekki er skylt að bjóða út skurðgröft á beim svæðum, 
þar sem ræktunarsamböndin sjálf annast framræslu, enda ákveði Búnaðar- 
félag Íslands taxta þeirra hverju sinni fyrir fram, eftir að útboð hafa farið 
fram. Berist engin tilboð eða óaðgengileg í skurðsröft á einhverju rækt- 
unarsvæði, skal stjórn Búnaðarfélags Íslands útvega gröfu til að annast 
þau verkefni. Jarðræktarráðunautar Búnaðarfélags Íslands hafa eftirlit með 
framkvæmdum. Bændur, sem láta aðra en samþykkta verktaka grafa á 
jörðum sínum, fá aðeins hálft framlag á skurðina. Á ræktunarsvæðum, 
þar sem kostnaður við skurðgröft vegna óhagstæðrar aðstöðu er meira en 
25% hærri en meðalkostnaður á landinu, en telst þó nauðsynleg fram- 

kvæmd, er landbúnaðarráðherra heimilt, eftir tillögu Búnaðarfélags Íslands, 
að hækka ríkisframlagið svo, að hlutur bóndans verði eigi hærri en meðal- 
kostnaður. 
Handgrafnir skurðir, þar sem og þegar vélgrefti verður ekki við komið, 
kr. 40.00 pr. mö. 
Plógræsi skulu boðin út á sama hátt og vélgrafnir skurðir, og skal framlag 

á þau vera 75% af kostnaði. 
Kílræsi, framlag á þau skal vera kr. 600.00 pr. ha. 
Lokræsi með plaströrum og viðeigandi útbúnaði. kr. 50.00 pr. m. 
Önnur ræsi (hnaus-, viðar- og grjótræsi), kr. 35.00 pr. m. 
Greiddur verði % kostnaðar við flóðsarða og % kostnaðar við byggingu 
flóðgátta, vatnsbrúa og flóðvarnargarða, enda sé framkvæmdin samþykkt 
af Búnaðarfélagi Íslands. 

Jarðrækt. 

#
0
 
0
0
5
 

Túnrækt á þurrkuðu mýrlendi, kr. 14 000.00 pr. ha. 
Túnrækt á þurrlendi, kr. 10 000.00 pr. ha. 

Endurvinnsla túna vegna kals eða annarra skemmda, kr. 8000.00 pr. ha. 
Vinnsla lands vegna srænfóður- eða kornræktar, kr. 5000.00 pr. ha. 
Hagarækt, kr. 3000.00 pr. ha. 
Þar sem erfitt er um ræktunarland, er heimilt að greiða 30% aukaframlags 

á túnrækt á félagssrundvelli, enda samþykki viðkomandi búnaðarsamband 
og Búnaðarfélag Íslands framkvæmdina. 

ITI. Grjótnám úr ræktunarlandi, þar sem grjót er ekki seljanlegt, kr. 65.00 pr. mö.
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IV 

v. 

VI. 

VII 

vill 

- Girðingar um ræktunarlönd og heimahaga, fullgildar með föstum horn- og 
hliðstólpum, kr. 10.00 pr. m. 

Áburðargeymslur. 
Áburðarhús alsteypt og áburðarkjallarar, kr. 350.00 pr. mið. 

Hey-, garðávaxta- og verkfærageymslur. 
Þurrheyshlöður úr varanlegu efni, kr. 60.00 pr. mö. 
Votheyshlöður úr varanlegu efni, kr. 200.00 pr. mö. 
Garðávaxtageymslur steyptar með þaki úr varanlegu efni, kr. 130.00 pr. mö. 
Verkfærageymslur úr varanlegu efni, kr. 200.00 pr. m?. 
Súgþurrkunarkerfi í þurrheyshlöðu með blásara og fastri aflvél miðað við 
gólfflöt í hlöðu, kr. 550.00 pr. m?. 

f. Súgþurrkunarkerfi með föstum blásara, kr. 300.00 pr. m?. 
gs. Súgþurrkunarkerfi án blásara, kr. 200.00 pr. m?. 

A
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.„ Vatnsveitur til heimilis- og búsþarfar. 
Helmingur kostnaðar við vatnsupptöku, þar með talin borun eftir vatni, 

vatnsgeymar og leiðsla frá vatnsbóli að bæjarvegg. Framlag þetta greiðist því 
aðeins, að við framkvæmdir sé farið eftir áætlun, sem Búnaðarfélag Íslands 
lætur gera eða samþykkir. 

. Til kölkunar á túnum, þar sem rannsóknir hafa að dómi ráðunauta Búnaðar- 
félags Íslands sýnt, að hennar sé þörf, er heimilt að greiða 50% af kostnaðar- 
verði viðurkennds áburðarkalks, eins og það er á hafnarstað, að viðbættum 
eðlilegum flutningskostnaði umfram 50 km til viðkomandi bónda. Skilyrði 
er, að kölkunin sé framkvæmd eftir ráðleggingum héraðsráðunautar og undir 
eftirliti hans, og skal hún við það miðuð að nægja til a. m. k. 5 ára. 

11. gr. 
Eftirfarandi skilyrðum þarf að vera fullnægt, til þess að heimilt sé að taka út 

og greiða framlag til jarðræktar og húsabóta þeirra, er um getur í 10. gr.: 
a. 

b. 

Til vélgrafinna skurða því aðeins, að fullnægt sé ákvæðum 17.—18. gr. þess- 
ara laga. 

Við endurviunslu vegna kals eða annarra skemmda skulu minnst þrjú ár vera 
liðin frá síðustu vinnslu, enda samþykki héraðsráðunautur endurvinnsluna 
hverju sinni. 
Framlag til hagaræktar er bundið því skilyrði, að fram hafi farið jöfnun lands 
og/eða uppgræðsla, þannig að varanlegar gróðurbætur hafi náðst á öllu landinu. 
Úttekt á slíku landi skal ekki gera, fyrr en fullvíst er, að græðsla hafi tekizt. 
Byggingar skulu gerðar eftir teikningum, er Byggingastofnun landbúnaðarins 
og Búnaðarfélag Íslands viðurkenna. Framlög eftir a-, b-, c- og d-lið 10. gr. skal 
því aðeins greiða, að landið sé fullunnið, jafnað og nægilega þurrt, að dómi 
héraðsráðunautar, og að grasfræi eða akurjurtum hafi verið sáð í það, eða að 
það sé fullgróið túngróðri með sjálfgræðslu. 
Jarðabætur skal taka út eigi síðar en á næsta ári eftir að þær eru framkvæmdar. 
Sjá þó sérákvæði um II. lið 10. gr. staflið e. Greiðsla jarðabótaframlags er 
enn fremur bundin því skilyrði, að ræktunarsamband eða félag það, sem jarða- 
bótamenn eru félagar í, hafi gert Búnaðarfélagi Íslands full reikningsskil fyrir 
síðastliðið ár. Hafi jarðabætur þær, sem framlag er veitt á að því sinni. verið 
unnar að öllu eða einhverju leyti með vélum og verkfærum, sem voru á vegum 
hlutaðeigandi ræktunarsambanda eða félags, er sambandinu heimilt að halda 
eftir af jarðræktarframlaginu til greiðslu á vinnuskuldum.



Nr. 79. 138 29. maí 1972. 

12. gr. 
Á framlög, er ákveðin eru í 10. gr. þessara laga, skal greiða verðlagsuppbót 

samkvæmt vísitölu, er sýni breytingar á tilkostnaði framkvæmda frá meðalkostnaði 
þeirra á árinu 1971. Hagstofa Íslands ákveður grundvöll vísitölu þessarar Í samráði 
við Búnaðarfélag Íslands, landnámsstjóra og Byggingastofnun landbúnaðarins, og 
reiknar Hagstofa Íslands hana síðan árlega miðað við meðalkostnað hvers árs. Fyrir- 
mæli fyrri miálsliða þessarar greinar um greiðslu verðlagsuppbóta á framlög gildi 
frá og með framkvæmdumi ársins 1972. Af jarðabótaframlögum þeim, er talin eru 
í 10. gr., renna 4% til hreppabúnaðarfélaga og 2% til búnaðarsambanda, nema af 
vélgröfnum skurðum 4%, er skiptast að jöfnu á milli nefndra aðila. Þó skulu 
framlög vegna jarðræktar grænfóðurverksmiðja renna óskipt til viðkomandi verk- 
smiðju. 

. 13. gr. 
Búnaðarfélag Íslands skal halda spjaldskrá yfir jarðabætur og jarðabótafram- 

lög til hvers býlis, og skal skrásetja það, er greitt hefur verið síðan jarðræktarlög 
nr. 43 23. júní 1923 gengu í gildi. Skrásetning þessi tekur og til þjóð- og kirkju- 
jarða, að því er snertir fjárhæðir þær, er þessum jörðum ber í jarðræktarfram- 
lögum. Skal þó skrá sérstaklega, hve mikið af framlögum gengur til afgjaldsgreiðslu. 
Á sama hátt skal skrá þær jarðabætur, sem unnar eru á ræktunarlóðum í kaup- 
stöðum og kauptúnum. 

14. gr. 
Ekkert ríkisframlag greiðist til jarðræktar og bygginga á því landi, sem ætla 

má, að dómi Búnaðarfélass Íslands, að tekið verði á næstu 20 árum, eftir að verkið 

er unnið, til lóða undir hús, fiskreiti eða annars, sem er óviðkomandi jarðrækt. 

15. gr. 
Ábúendur þeirra jarðeigna ríkisins, sem ekki eiga kost á ábúð samkvæmt lögum 

nr. 102 21. des. 1962, um ættaróðul, ættarjarðir, erfðaábúð og sölu þjóð- og kirkju- 
jarða, mega vinna jarðarafgjaldið af sér með þeim jarðabótum, sem framlag er 
veitt til samkvæmt 10. gr. 

Reiknast þær til afgjaldsgreiðslu 50% hærra en styrkupphæðinni nemur. 

16. gr. 
Verkfæraráðunautur Búnaðarfélags Íslands skal aðstoða ræktunarsambönd og 

aðra hliðstæða aðila við val, útvegun og kaup á skurðgröfum og öðrum ræktunar- 
vélum, sem nauðsynlegar eru við stærri ræktunarframkvæmdir. Hann skal og sefa 
leiðbeiningar um meðferð og rekstur vélanna. 

17. gr. 

Til þess að ná sem næst jöfnunarverði á framræslukostnað opinna skurða um 
land allt, skal greiða gjald af hverjum vélgröfnum rúmmetra opinna skurða, er 
framlags njóta samkvæmt lögum þessum. 

Gjald þetta skiptist að jöfnu á skurðgröfuleigu og vinnu við gröftinn, en gjaldið 
ákveðst þannig: 

Á gröft að 50 000 mö greiðast 10 aurar. 
- —  50000 til 100000 mö greiðast 20 aurar. 
— — 100 000 mö og yfir greiðast 30 aurar. 

Breytingar á jöfnunargildi frá ári til árs, til hækkunar eða lækkunar, ákveður 
Búnaðarfélag Íslands eftir því, sem reynslan sýnir, að þörf er á. Það reiknar og út 
hið árlega jöfnunargjald. Nú skiptir verktaki um gröfu á starfstímabilinu, og skal 
þá jöfnunargjaldið reiknast sem um eina gröfu væri að ræða. Skurðgröftur Land- 
náms ríkisins í byggðahverfum skal vera undanþeginn gjaldi þessu.
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18. gr. 
Jöfnunarsjóðsgjald það, er um ræðir í 17. gr., greiðist í sjóð, er heitir „Jöfnunar- 

sjóður fyrir skurðgröfi“. Hann skal vera í vörzlu Búnaðarfélags Íslands, og annast 
það reikningshald fyrir sjóðinn. Félagið annast innheimtu jöfnunargjaldsins, og skal 
það tekið af ríkisframlagi. 

Búnaðarfélag Íslands ákveður og annast allar greiðslur úr sjóðnum, eftir því 
sem nánar verður mælt fyrir um í reglugerð, er gefin verður út með lögum þessum. 

III. KAFLI 

Um búskaparhæfni jarða. 

19. gr. 
Búnaðarfélag Íslands skal fela héraðsráðunautum að athuga og gefa skýrslur 

um þær jarðir, sem telja má að séu í hættu fyrir landspjöllum, svo sem sandfoki, 
skriðufalli, jökulhlaupi, landbroti o. s. frv. 

Enn fremur skulu þeir gefa skýrslur um þær jarðir, sem liggja mjög illa við 
samgöngum eða eru óhæfar til búrekstrar, svo sem vegna landsmæðar eða ónógra 
landgæða. Jafnframt skal athuga, hvort úr megi bæta með landaukningu frá að- 
liggjandi jörðum. 

20. gr. 
Nú þykir Búnaðarfélagi Íslands skýrslur héraðsráðunauta bera með sér, að 

jarðir séu sérstaklega athugaverðar sem framtíðarbýli, og skal félagið þá fela einhverj- 
um starfsmanni sínum, ásamt viðkomandi héraðsráðunaut, að kanna ýtarlega bú- 
skaparskilyrði umræddra jarða, og auk þess leita álits hlutaðeigandi hreppsnefndar. 

Að fengnu áliti þessara aðila skal landbúnaðarráðherra, að fengnum tillögum 
stjórnar Búnaðarfélags Íslands, úrskurða, hvort jarðir þessar skuli framvegis njóta 
ríkisframlags samkvæmt lögum þessum. 

21. gr. 
Þegar ábúandi jarðar, sem svipt hefur verið rétti til jarðabótaframlags, sbr. 20. 

gr., flytur burt á aðra jörð eða stofnar nýbýli og jörðin leggst í eyði, skal greiða 
honum úr jarðeignasjóði þann verðmun, sem reynist á söluverði og fasteignamats- 
verði húsa þeirra, er hann átti á jörðinni, ef söluverðmæti þeirra nær eigi fasteigna- 
mati, og á þá ríkissjóður forkaupsrétt að húsunum. 

Vilji ábúandinn reisa nýbýli, skal enn fremur gefa honum kost á nægilegu 
landi, er honum verði byggt samkvæmt lögum nr. 102 21. des. 1962, um ættaróðul, 
ættarjarðir, erfðaábúð og sölu þjóð- og kirkjujarða, en landið skal hann hafa af- 
gjaldslaust til lífstíðar. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

22. gr. 
. Sá, er segir héraðsráðunaut, trúnaðarmanni, aðstoðarmanni eða Búnaðarfélagi 
Íslands vísvitandi rangt til um framkvæmdir og gerð þeirra mannvirkja, er ríkis- 
framlags eiga að njóta samkvæmt I. og HI. kafla, eða brýtur að öðru leyti ákvæði 
þessara laga í einhverju því, er verulegu máli skiptir, skal sæta sektum frá 1000— 
16 000 krónum, og ef það er gert í eiginhagsmunaskyni, má þyngja refsinguna um 
helming. 

Brjóti héraðsráðunautur, trúnaðarmaður, aðstoðarmaður eða annar starfsmaður 
Búnaðarfélags Íslands þær fyrirskipanir, er honum eru settar í erindisbréfi, eða fari
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ekki eftir fyrirmælum laga þessara eða reglugerðar, skal hann sæta sömu refsingu, 
er að ofan getur, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Með mál 
út af brotum á þessari grein skal farið að hætti opinberra mála. 

23. gr. 
 Landbúnaðarráðhera gefur út reglugerð, að fengnum tillögum Búnaðarfélags 

Íslands, um framkvæmd laga þessara. Búnaðarfélag Íslands gefur út fyrirmæli um 
gerð jarðabóta og úttekt þeirra. 

24. gr. 
Andvirði helmings af eignum, Vélasjóðs, eins og þær reynast, sbr. ákvæði til 

bráðabirgða hér á eftir, skal leggja í sérstakan sjóð, er Búnaðarfélag Íslands varð- 
veitir. Verkefni þess sjóðs skal vera að styrkja tilraunir með álitlegar tækninýj- 
ungar í landbúnaði, eftir tillögum Búnaðarþings. Landbúnaðarráðherra setur sjóðn- 
um reglugerð. 

25. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og greiðist framlag á umbætur, unnar á árinu 1972, 

samkvæmt því. Jafnframt eru úr gildi numin: Jarðræktarlög nr. 22 24. apríl 1965, 
lög um breytingar á jarðræktarlögum, nr. 36 24. apríl 1968, og ól. og 52. gr. og 4. 
liður 61. gr. laga nr. 45 16. apríl 1971, um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, 
ræktun og byggingar í sveitum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Meðan eigi er að dómi Búnaðarfélags Íslands völ á nægilega mörgum búfræði- 
kandidötum til að gegna héraðsráðunautarstörfum, má til bráðabirgða og til eins 
árs Í senn ráða búfræðinga með venjulegri búfræðimenntun, enda samþykki Bún- 
aðarfélag Íslands ráðningu þeirra. 

Með lagabreytingu þessari eru niður felld ákvæði um Vélasjóð og vélanefnd 
ríkisins. Vélanefnd ríkisins skal starfa til ársloka 1972, og skal hún fyrir þann tíma 
koma eignum Vélasjóðs í verð í samráði við landbúnaðarráðherra og ganga frá 
lokauppgjöri á reikningum sjóðsins. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

um heimild ríkisstjórninni til handa til að staðfesta Bernarsáttmálann til 

verndar bókmenntum og listaverkum í þeirri gerð hans, sem samþykkt 

var á ráðstefnu Bernarsambandsríkja í París 24. júlí 1971. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd Bernarsáttmálann til 

verndar bókmenntum og listaverkum í þeirri gerð hans, sem samþykkt var á ráð- 
stefnu Bernarsambandstíkjanna í París 24. júlí 1971. Gera má þá fyrirvara um 
einstök ákvæði og þær takmarkanir varðandi aðild, sem ríkisstjórninni þykir við 
eiga og heimilt er að sera samkvæmt sáttmálanum. Eftir að sáttmálinn hefur verið 
staðfeslur, skulu ákvæði hans, sem Ísland er við bundið, hafa lagagildi hér á landi 
frá þeim tíma, sem ríkisstjórnin ákveður. Sáttmálinn er prentaður sem fylgiskjal 
með lögum þessum. 

2. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Fylgiskjal. 

BERNARSÁTTMÁLINN 

til verndar bókmenntum og listum frá 9. 

september 1886, fullgerður í París 4. maí 

1896, endurskoðaður í Berlín 13. nóvem- 

ber 1908, fullgerður í Bern 20. marz 1914 

og endurskoðaður í Róm 2. júní 1928, í 

Briissel 26. júní 1948, í Stokkhólmi 14. 

júlí 1967 og í París 24. júlí 1971. 

Sambandslöndin, sem eru einhuga um 

þá ósk, að vernda á svo virkan og sam- 
ræmdan hátt, sem kostur er, rétt höfunda 

til verka sinna á sviði bókmennta og lista, 
viðurkenna gildi þess starfs, sem unnið 
var á  endurskoðunarráðstefnunni í 

Stokkhólmi 1967, en hafa ákveðið að 

endurskoða samninginn, sem gerður var 

gr. 

BERNE CONVENTION 

for the protection of literary and artistic 

works of September 9, 1886, completed 

at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin 

on November 13, 1908, completed at Bern 

on March 20, 1914 and revised at Rome 

on June 2, 1928, at Brussels on June 26, 

1948, at Stockholm on July 14, 1967 and 

at Paris on July 24, 1971. 

The countries of the Union, being 

equally animated by the desire to pro- 
tect, in as effective and uniform a manner 
as possible, the rights of authors in their 
literary and artistic works, 

Recognizing the importance of the work 
of the Revision Conference held at Stock- 
holm in 1967, 

A 18
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á Stokkhólmsráðstefnunni, en láta hald- 
ast óbreytt ákvæði 1.--20. gr. og 22.—-26. 
gr. þess samnings. 

Undirrilaðir umboðsmenn, sem lagt 

hafa fram full umboð, talin í góðu og 
gildu formi, hafa því orðið ásáttir um 
eftirfarandi: 

1. gr. 
Löndin, sem sáttmáli þessi tekur til, 

mynda með sér samband til verndar rétti 
höfunda til verka sinna á sviði Þbók- 
mennta og lista. 

2. gr. 
Í. Hugtökin „bókmenntir og listir“ 

skulu taka til hvers konar framleiðslu 
á sviði bókmennta, vísinda og lista, án 
tillits til þess, með hvaða aðferð eða í 

hverju formi hún birtist, svo sem bækur, 
bæklingar og önnur rit; fyrirlestrar, 
ávörp, ræður og önnur verk af því tagi; 
leikrit eða söngleikir; dansar eða lát- 
bragðsleikir; tónverk með texta eða án 

hans; kvikmyndir, þar með talin verk, 
sem gerð eru með líkum aðferðum; teikn- 

ingar, málverk, húsagerð, höggmyndir, 
myndstungur og prentun; ljósmyndir, 
þar með talin verk, sem gerð eru með 
líkum aðferðum; listiðnaður; myndir, 

kort, teikningar, uppdrættir og þrívíddar- 
verk í landafræði, staðarlýsingum, húsa- 
gerð eða vísindum. 

2. Sambandslöndunum er samt sem 

áður áskilinn réttur til að ákveða með 

lögum, að verk almennt, eða sérstakar 
tegundir verka, skuli því aðeins njóta 
verndar, að þau hafi komið fram í ein- 
hvers konar efnislegu formi. 

3. Þýðingar, aðlaganir, útsetningar á 
tónlist, eða aðrar breytingar á bókmennt- 
um eða NHstaverki, skulu njóta verndar 
sem frumsmíðar, en að óskertum rétti 
höfundarins til sjálfra frumsmíðanna. 

4. Sambandslöndunum er áskilinn rétt- 
ur til að kveða á um það með lögum, hver 
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Have resolved to revise the Act adopted 
by the Stockholm Conference, while 
mainlaining without change Articles Í to 
20 and 22 to 26 of that Act. 

Consequently, the undersigned Pleni- 
potentiaries, having presented their full 
powers, recognized as in good and due 
form, have agreed as follows: 

Article 1 
The countries to which this Convention 

applies constitute a Union for the pro- 
tection of the rights of authors in their 
literary and artistic works. 

Article 2 
1. The expression „literary and artistic 

works“ shall include every production in 
the literary, scientific and artistic domain, 

whatever may be the mode or form of 
ils expression, such as books, pamphlets 
and other writings; lectures, addresses, 
sermons and other works of the same 
nature; dramatic or dramatic-musical 

works; chorcographic works and enter- 
lainments in dumb show; musical com- 

positions with or without words; cinema- 
tographic works to which are assimilated 
works expressed by a process analogous 
to cinematography; works of drawing, 
painting, architecture, sculpture, engra- 
ving and lithography; photographic 
works to which are assimilated works 
expressed by a process analogous to 
photography; works of applied art; 
illustrations, maps, plans, sketches and 

threc-dimensional works relative to geo- 

graphy, topography, architecture or 
science. 

2. It shall, however, be a matter for 

legislation in the countries of the Union 
to preseribe that works in general or any 
specified categories of works shall not 
be protected unless they have been fixed 
in some material form. 

3. Translations, adaptations, arrange- 
menls of music and other alterations of 
a lterary or artistic work shall be pro- 
tected as original works without prejudice 
to the copyright in the original work. 

4. Tt shall be a matter for legislation 
in the countries of the Union to determine



öl. maí 1972. 14 

vernd skuli veitt opinberum textum í lög- 
gjöf, um lögfræðilegs 
eðlis, og á þess 

konar lextu Rt 
5. Safnve 

svo sem alfræðiorðabækur. og , sýnis 

ur, þar sem efnisval og niðurröðun e 
felur í sér andlega sköpun, skulu vernduð 

sem slík að óskertum höfundarrétti Hl 
einstakra verka í safninu. 

  

eða lex 

  

stj ór sýs 

  

   

  

6. Verk þau, sem um getur í þessari 
grein, skulu njóta verndar í öllum sam- 

bandslöndunum. Verndin er til handa 

höfundi og síðari rétthöfum að verkum 

hans. 

7. Sambandslöndunum er áskilinn rétt- 
ur bl að kveða á um það með lögum. 
sbr. þó 4. mgr. 7. gr., að hve miklu leyti 
löggjöf þeirra taki til lHstiðnaðar og til 
hönnunar og frumgerða á sviði iðnaðar, 
og enn fremur að kveða á um það, með 
hvaða skilmálum slík verk, hönnun og 
frumgerðir skuli verndaðar. Nú er verk 
einungis verndað í upprunalandi sinu 
sem hönnun eða fyrsta smíði, og skal 
það þá einungis njóta beirrar sérstöku 
verndar í öðru sambandslandi, sem þar 
er veitt hönnun og fyrstu smíði. En ef 
engin þess konar sérstök vernd er veitt 
í því landi, skulu slík verk njóta verndar 

sem listaverk. 

    

   

  

sem veitt er í sáttmála 

legra frétta eða 
8. Vernd sú, 

þessum, tekur ekki til das 
{ 

   il þess konar upplýsinga, sem eru í eðli 
sínu einungis blaðafréttir. 

2. gr. a. 
Sambandslöndunum er áskilinn rétt- 

ur til að kveða á um það með lögum, að 
stjór 'nmálaræður og ræður málflytjenda 
fyrir dómstólum skuli að nokkru leyti 
eða að öllu leyti undanskildar vernd 
þeirri, sem veitt er í næstu grein á undan. 

2. Sambandslöndunum er einnig áskil 
inn réttur hl að kveða á með lögum um 
skilmála fyrir því, að fyrirlestrar, ávörp 

og annað þess háttar sé birt í blöðum eða 
útvarpi, eða birt almenningi um þráð eða 
á þann hátt, sem gert er ráð fyrir í Í. mgr. 
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{he protection to be granted to official 
texts of a legislative, administrative and 
legal nature, and to official translations 

cf such texts. 
5. Collections of literary or artistic 

works such as encyclopaedias and antho- 
logies which, by reason of the selection 
and arrangement of their contents, con- 
stitute intellectual cereations shall be 
protected as such, without prejudice to 
the copyright in each of the works form- 
ing part of such collections. 

6. The works mentioned in this Article 
sr all enjoy protection in all countries 

' the Union. This protection shall operate 
for the benefit of the author and his 
successors in title. 

7. Subject to the provisions of Article 
7 (4) of this Convention, it shall be a 

matter for legislation in the countries of 
the Union to determine the extent of the 
appHcation of their laws to works of 
applied art and industrial designs and 
models, as well as the conditions under 

which such works, designs and models 
shall be protected. Works protected in 
the country of origin solely as designs 
and models shall be entitled in another 
country of the Union only to such 
special protection as is granted in that 
country to designs and models; however, 
if no such special protection is granted 
in that country, such works shall be 
protected as artistic works. 

8. The protection of this Convention 
shall not apply to news of the day nor 
to miscellaneous facts having the char- 
acter of mere items of press information. 

Article 2 bis 

1. It shall be a matter for legislation 
in the countries of ihe Union to exclude, 

wholly or in part, from the protection 
provided by the preceding Article poli- 
tical speeches and speeches delivered in 
the course of legal proceedings. 

2. It shall also be a matter for legisla- 
lion in the countries of the Union to 

determine the conditions under which 

lectures, addresses and other works of 

the same nature which are delivered in 

public may be reproduced by the press,
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1í. gr. a, þegar slík birting helgast af 
þeim tilgangi að upplýsa. 

3. Höfundur skal þó hafa einkarétt til 
að sera safnverk úr verkum sínum, sem 
getið er um í málsgreinunum hér fyrir 
framan. 

3. gr. 
1. Verndar samkvæmt sáttmála þess- 

um njóta: 
a. Höfundar, sem eru ríkisborgarar í 

einhverju sambandslandi, fyrir verk 
sín, hvort sem þau hafa verið gefin 
út eða ekki. 

b. Höfundar, sem ekki eru ríkisborgarar 
í sambandslandi, fyrir þau verk, sem 
gefin eru út Í fyrsta sinn í sambands- 
landi, eða gefin eru út samtímis í 
sambandslandi og í landi utan sam- 
bandsins. 

2. Höfundar, sem ekki eru ríkisborg- 
arar Í sambandslandi en búa að stað- 
aldri í öðru sambandslandi, skulu í skiln- 
ingi sáttmálans taldir ríkisborgarar þess 

lands. 

3. Með „útgefnum verkum“ er átt við 

verk, sem hafa verið gefin út með sam- 
þykki höfundar, án tillits til þess, hvernig 
eintökin eru framleidd, enda fullnægi 
framboð þeirra sanngjörnum kröfum 
almennings, þegar hliðsjón er höfð af 
tegund verksins. Það telst ekki útgáfa, 
þótt leikrit sé flutt eða söngleikur, kvik- 
mynd sýnd eða tónverk leikið, bók- 
menntaverk lesið upp opinberlega, bók- 
mennta- eða listaverk flutt um þráð eða 
útvarp, sýning haldin á listaverkum eða 

hús reist. 

4. Verk telst hafa verið gefið út sam- 
tímis í fleiri löndum en einu, ef það hefur 
komið út í tveimur löndum eða fleirum 
áður en liðnir eru þrjátíu dagar frá fyrstu 
útgáfu. 
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broadcast, communicated to the public 
by wire and made the subject of public 
communication ás envisaged in Article 
11 bis (1) of this Convention, when such 
use is justified by the informatory pur- 
pose. 

3. Nevertheless, the author shall enjoy 
the exclusive right of making a collection 
of his works mentioned in the preceding 
paragraphs. 

Article 3 

í. The protection of this Convention 
shall apply to 
a. authors who are nationals of one of 

the countries of the Union, for their 

works, whether published or not; 

h. authors who are not nationals of one 
of the countries of the Union, for their 
works first published in one of those 
countries, or simultaneously in a 
country outside the Union and in a 
country of the Union. 

2. Authors who are not nationals of 
one of the countries of the Union but 
who have their habitual residence in one 
of them shall, for the purposes of this 
Convention, be assimilated to nationals 

of that country. 
3. The expression “published works“ 

means works published with the consent 
of their authors, whatever may be the 
means of manufacture of the copies, 
provided that the availability of such 
copies has been such as to satisfy the 
reasonable requirements of the public, 
having regard to the nature of the work. 
The performance of a dramatic, drama- 
tico-musical, cinematographic or musical 

work, the public recitation of a literary 

work, the communication by wire or the 
broadcasting of literary or artistic works, 

the exhibition of a work of art and the 
construction of a work of architecture 
shall not constitute publication. 

4. A work shall be considered as 
having been published simultaneously in 
several countries if it has been published 
in two or more countries within thirty 
days of its first publication.
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4. gr. 
Enda þótt skilyrðum 3. gr. sé ekki full- 

nægt, skulu njóta verndar samkvæmt 

þessum sáttmála: 
a. Höfundar kvikmynda, ef framleiðand- 

inn hefur aðalstöðvar sínar í sam- 
bandslandi eða býr þar að staðaldri. 

b. Höfundar byggingarlistar, ef bygging 
er reist í sambandslandi, svo og höf- 
undar listaverka, sem eru hluti af 
byggingum eða öðrum mannvirkjum 
í sambandslandi. 

5. gr. 
1. Höfundar skulu í öðrum sambands- 

löndum en upprunalandi njóta þess rétt- 
ar fyrir verk sín, sem vernduð eru sam- 

kvæmt þessum sáttmála, sem landslög 
þar kunna að veita ríkisborgurum, nú 
eða síðar, og þar að auki þess sérstaka 
réttar, sem veittur er með sáttmála þess- 

um. 
2. Höfundar skulu njóta réttinda þess- 

ara án nokkurra formskilyrða. Er neyzla 
réttindanna og beiting óháð þeirri vernd, 
sem veitt er í upprunalandi verksins, en 
af því leiðir, að umfang verndarinnar og 
dómstólaleiðir til verndar rétti höfundar 
fara einungis eftir landslögum, þar sem 
verndar er krafizt, svo fremi að sáttmál- 
inn mæli ekki fyrir á annan hátt. 

3. Um verndina í upprunalandi fer 

eftir lögum þar. Nú er höfundur verks, 
sem verndar nýtur eftir sáttmála þessum, 
ekki ríkisborgari í upprunalandi verks- 
ins, og skal hann þó njóta þar sömu rétt- 
inda og höfundar, sem þar eiga ríkisfang. 

4. Upprunaland skal talið, sem hér 
segir: 
a. Ef um er að ræða verk, sem gefin eru 

út í fyrsta sinn í sambandslandi, telst 
það land upprunaland. Ef verk hefur 
verið gefið út samtímis í fleiri sam- 
bandslöndum en einu og verndartími 
er misjafnlega langur, telst það land 
upprunaland, sem skemmstan vernd- 

artíma veitir. 
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Article 4 
The protection of this Convention shall 

apply, even if the conditions of Article 

3 are not fulfilled, to 

a. authors of cinematographic works, the 

maker of which has his headquarters 
or habitual residence in one of the 
countries of the Union; 

bh. authors of works of architecture, 

ereclcd in a country of the Union or of 

other artistic works incorporated in 
a building or other structure located 
in a country of the Union. 

Article 5 
1. Authors shall enjoy, in respect of 

works for which they are protected under 

this Convention, in countries of the Union 

other than the country of origin, the 

rights which their respective laws do now 
or may hereafter grant to their nationals, 
as well as the rights specially granted 
by this Convention. 

9. The enjoyment and the exercise of 
these rights shall not be subject to any 
formality; such enjoyment and such ex- 
ercise shall be independent of the exist- 
ence of proteetion in the country of origin 
of the work. Consequently, apart from 
the provisions of this Convention, the 
extent of protection, as well as the means 

of redress afforded to the author to 
protect his rights, shall be governed ex- 
clusively by the laws of the couniry 
where protection is claimed. 

3. Protection in the country of origin 
is governed by domestic law. However, 
when the author is not a national of the 
country of origin of the work for which 
he is protected under this Convention, he 
shall enjoy in this country the same rights 
as national authors. 

4. The country of origin shall be 

considered to be 
a. in the case of works first published 

in a country of the Union, that 
country; in the case of works publ- 
ished simultaneously in several coun- 
tries of the Union which grant dif- 
ferent terms of protection, the coun- 

try whose legislation grants the short- 
est term of protection;
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b. Ef verk er samlímis gefið út í sam- 
bandslandi og í landi utan sambands- 
ins, telst sambandslandið uppruna- 
land. 

c. Ef um er að ræða verk, sem ekki hafa 
verið gefin út, eða verk, sem hafa ver- 
ið gefin út í fyrsta skipti í öðru landi 
en sambandslandi, án þess að hafa 

verið gefin samtímis út í sambands- 
landi, skal sambandsland það, þar sem 
höfundur á ríkisfang, talið sambands- 
land — þannig: 

1. að þegar um er að ræða kvikmynd 
og framleiðandi hefur aðalstöðvar 
sínar í sambandslandi, eða býr þar 
að slaðaldri, skal það talið upp- 
runaland, eða 

2. ef um er að ræða byggingarlist, og 
bygging er reist í sambandslandi, 
eða önnur listaverk eru hluti af 
byggingu eða mannvirki í sam- 
bandslandi, skal það land talið 
upprunaland. 

6. gr. 
1. Ef land, annað en sambandsland, 

veitir ekki nægilega vernd verkum þeirra 
höfunda, sem eru ríkisborgarar í sam- 
bandslandi, er sambandslandi heimilt að 
takmarka þá vernd, sem veitt er verkum 
höfunda, sem á útgáfudegi fyrstu úlgáfu 
eru Tíkisborgarar annars lands eða búa 
ekki að staðaldri í sambandslandi. Nú 
neytir land það, þar sem verk var fyrst 
gefið út, þessa réttar, og er þá öðrum 
sambandslöndum ekki skylt að veita því 
verki, sem þannig sætir sérstakri með- 
ferð, meiri vernd en það nýtur í því sam- 
bandslandi, þar sem það var gefið út í 
fyrsta sinn. 

2. Engin takmörkun samkvæmt undan- 
farandi málsgrein skal skerða þau rétt- 
indi, sem höfundur hefur öðlazt fyrir 
verk í sambandslandi, sem út voru gefin 
áður en takmörkunin kom til fram- 
kvæmda. 

3. Þau sambandslönd, sem takmarka 

viðurkenningu höfundarréttar samkvæmt 
þessari grein, skulu tilkynna það fram- 
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b. in the ease of works published 

simultaneously in a country outside 
the Union and in a country of the 
Union, the latter country; 

c. in the case of unpublished works or 
of works first published in a country 
outside the Union, without simul- 
taneous publication in a country of 
the Union, the country of the Union 
of which the author is a national, 
provided that: 

1) when these are cinematographic 
works the maker of which has his 
headquarters or his habitual resi- 
dence in a country of the Union, 
the country of origin shall be that 
country, and 

2) when these are works of architec- 
ture erccted in a country of the 
Union or other artistic works in- 
corporated in a building or other 
structure located in a country of 

the Union, the country of origin 
shall be that country. 

Article 6 
I. Where any country outside the 

Union fails to protect in an adequate 
manner the works of authors who are 
nationals of one of the countries of the 
Union, the latter country may restrict 
lhe protection given to the works of 
authors who are, at the date of the first 
publication thereof, nationals of the other 
country and are not habitually resident 
in one of the countries of the Union. If 
{he country of first publication avails 
itself of this right, the other countries of 
the Union shall not be required to grant 

ío mwworks thus subjected to special treat- 
ment a wider protection than that granted 
to them in the country of first publica- 
tion. 

2. No restrictions introduced by virtue 
of the preceding paragraph shall affect 
he rights which an author may have 
aequired in respect of a work published 
in a country of the Union before such 
reslrictions were put into force. 

ö. The countries of the Union which 
restrict the grant of copyright in ac- 
cordance with this Article shall give
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kvæmdastjóra World Intellectual Pro- 
perty Organization (hér eftir nefndur 

„framkvæmdastjórinn“) með skriflegri 

yfirlýsingu, þar sem tilgreind séu þau 
lönd, sem veitt er takmörkuð vernd, og 
þær takmarkanir á rétti þeirra höfunda, 
sem eru ríkisborgarar í þeim löndum. 
Framkvæmdastjórinn skal þegar í stað 
skýra sambandslöndunum frá yfirlýsing- 
unni. 

6. gr. a. 

1. Auk fjárhagslegra réttinda og jafn- 
vel þótt höfundur hafi framselt þess 
konar réttindi, skal hann hafa rétt til að 
krefjast viðurkenningar á því, að hann sé 
höfundur verksins, og til að mótmæla 

hvers konar afbökunum, misþyrmingum 
eða öðrum breytingum á því eða annars 
konar spjöllum, sem skerða mundu heið- 

ur hans eða álit. 
2. Þau réttindi, sem höfundi eru veitt 

í 1. mgr. skulu haldast að honum látn- 
um, a. m. k. þangað til fjárhagslegu rétt- 
indin falla niður, og skulu þau vera í 
höndum þeirra einstaklinga og stofnana, 
sem lög ákveða í landi, þar sem réttind- 
anna er krafizt. Þó skal þeim löndum, 
sem ekki hafa ákvæði í lögum sínum, 

þegar þau fullgilda samninginn eða ger- 
ast aðilar að honum, um vernd eftir lát 
höfundar fyrir öll þau réttindi, sem til- 
greind eru í Í. mgr. heimilt að ákveða, 
að sum þeirra skuli falla niður að höf- 
undi látnum. 

3. Lagaleg aðstoð til verndar réttind- 
um þeim, sem fjallað er um í þessari 

grein, fer eftir lögum þess lands, þar sem 

verndar er krafigt. 

7. gr. 
I. Gildistími þeirrar verndar, sem sáll- 

máli þessi veitir, skal vera æviskeið höf- 
undar og fimmtíu ár eftir lát hans. 

2. Þegar wm er að ræða kvikmyndir, á 
hinn bóginn, geta sambandslöndin ákveð- 
ið, að gildistíma skuli ljúka fimmtíu ár- 
um eftir að kvikmynd hefur verið sýnd 
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notice thereof to the Director General 
of the World Intellectual Property Organ- 
ization (hereinafter designated as the 

“Director General") by a written declara- 

tion specifying the countries in regard to 
which protection is restricted, and the 
restrictions to which rights of authors 
who are nationals of those countries are 
subjected. The Director General shall 
immediately communicate this declara- 
lion to all the countries of the Union. 

Article 6 bis 
1. Independently of the author's eco- 

nomic rights, and even after the transfer 
of the said rights, the author shall have 
the right to elaim authorship of the work 
and to object to any distortion, mutila- 
tion or other modification of, or other 
derogatory action in relation to, the said 
work, which would be prejudicial to his 
honour or reputation. 

2. The rights granted to the author in 
accordance with the preceding paragraph 
shall, after his death, be maintained, at 
least until the expiry of the economic 
rights, and shall be exercisable by the 
persons or institutions authorized by the 
legislation of the country where protec- 
tion is claimed. However, those countries 
whose legislation at the moment of their 
ratification of or accession to this Act, 
does not provide for the protection after 
the death of the author of all the rights 
set out in the preceding paragraph, may 
provide that some of these rights may, 
after his death, cease to be maintained. 

3. The means of redress for safe- 
suarding the rights granted by this 
Article shall be governed by the legisla- 
tion of the country where protection is 
claimed. 

Article 7 
1. The term of protection granted by 

this Convention shall be the life of the 
author and fifty years after his death. 

2. However, in the case of cinema- 
lographic works, the countries of the 
Union may provide that the term of 
protection shall expire fifty years after
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almenningi með leyfi höfundar, en ef 
þess konar sýning hefur ekki farið fram 
á fimmtíu árum frá gerð hennar, lýkur 
gildistímanum fimmtíu árum eftir gerð 
hennar. 

3. Þegar um er að ræða nafnlaus verk 
eða verk með dulnefni, lýkur gildistíma 
verndar þeirrar, sem sáttmáli þessi veitir, 
fimmtíu árum eftir að verkið hefur á 
löglegan hátt verið birt almenningi. En 
þegar dulnefnið, sem höfundur hefur val- 
ið sér, veldur engum vafa um, hver hann 
er, skal gildistími verndarinnar vera sá, 

sem til er tekinn í 1. mgr. Ef höfundur 
að nafnlausu verki eða að verki með dul- 
nefni skýrir frá því, hver hann er, á 
áðurnefndu tímabili, skal  gildistími 
verndarinnar vera sá, sem til er tekinn í 
1. mgr. Sambandslöndunum er ekki skylt 
að vernda nafnlaus verk eða verk með 
dulnefni, ef ástæða er til að ætla, að 

höfundurinn hafi látizt fyrir fimmtíu 
árum. 

4. Sambandslöndunum er áskilinn rétt- 
ur til að kveða á með lögum um gildis- 
tíma verndar fyrir ljósmyndir og listiðn- 
að, að svo miklu leyti sem hann kann 
að njóta verndar sem listaverk. Gildis- 
tíminn skal þó ekki vera styttri en tuttugu 
og fimm ár frá því, að verkið var gert. 

5. Vernd sú eftir lát höfundar og vernd- 
in, sem veitt er í 2., 3. og 4. mgr., verður 
virk á dánardegi eða á þeim degi, þegar 
atburðir þeir verða, sem um er rætt í 

þessum málsgreinum, en gildistíminn skal 
þó jafnan talinn hefjast 1. janúar árið 
á eftir. 

6. Sambandslöndunum er heimilt að 
ákveða, að verndartíminn skuli vera 
lengri en til er tekinn í málsgreinunum 
að ofan. 

7. Þau sambandslönd, sem bundin eru 
af Rómarsamningi þessa sáttmála og hafa 
í lögum sínum, þeim sem í gildi vorn 
við undirritun þessa samnings, ákvæði um 

skemmri gildistíma en til er tekinn í 
málsgreinunum að ofan, skulu mega 
halda þeim gildistíma, þegar þau full- 
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the work has been made available to the 
public with the consent of the author, 
or, failing such an event within fifty 
years from the making of such a work, 

fifty vears after the making. 

3. In the case of anonymous or pseu- 
donymous works, the term of protection 
granted by this Convention shall expire 
fifty years after the work has been law- 
fully made available to the public. How- 
ever, when the pseudonym adopted by 
the author leaves no doubt as to his 
identity, the term of protection shall be 
that provided in paragraph (1). If the 
author of an anonymous or pseudony- 
mous work discloses his identity during 
the above-mentioned period, the term 
of protection applicable shall be that 
provided in paragraph (1). The countries 
of the Union shall not be required to 
protect anonymous or pseudonymous 
works in respect of which it is reason- 
able to presume that their author has 
been dead for fifty years. 

4. Tt shall be a matter for legisla- 
tion in the countries of the Union to 
determine the term of protection of 
photographic works and that of works 
of applied art in so far as they are 
protected as artistic works; however, 
this term shall last at least until the end 
of a period of twenty-five vears from 
the making of such a work. 

5. The term of protection subsequent 
to the death of the author and the terms 
provided by paragraphs (2), (3) and (4), 
shall run from the date of death or of 
the event referred to in those paragraphs, 
but such terms shall always be deemed 
to begin on the lst January of the vear 
following the death or such event. 

6. The countries of the Union may 
grant a term of protection in excess of 
those provided by the preceding para- 
graphs. 

7. Those countries of the Union 
bound by the Rome Act of this Conven- 
tion, which grant, in their national 
legislation in force at the time of 
signature of the present Aet, shorter 
terms of protection than those provided 
for in the preceding paragraphs, shall
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gilda þennar 

að honum. 

samning cða gerast aðilar 

8. Gildistíminn skal jafnan fara eftir 
lögum þess lands, þar sem verndar er 
krafizt. Þó skal hann ekki vera lengri en 
sá tími, sem til er tekinn í upprunalandi 
verksins, nema lög, þar sem verndar er 

krafizt, mæli fyrir á annan hátt. 

. 7. gr. a. 

Ákvæði undanfarandi greinar skulu 
einnig gilda, þegar fleiri en einn er höf- 
undur að verki, þannig að gildistíminn, 
sem talinn er frá láti höfundar, verði tal- 
inn frá láti þess, sem síðastur deyr. 

8. gr. 
Höfundar bókmennta- og listaverka, 

sem njóta verndar samkvæmt þessum 

sáttmála, skulu hafa einkarétt til að þýða 
eða leyfa þýðingar á verkum sínum, með- 
an réllur þeirra til frumverkanna nýtur 
verndar. 

9. gr. 
1. Höfundar bókmennta- og listaverka, 

sem mjóla verndar samkvæmt þessum 
sálfmála, skulu hafa einkarétt til að leyfa 
eftirgerðir verkanna með hvaða aðferðum 
og í hvaða formi sem er. 

2. 0 Sambandslöndunum er áskilinn 
réttur til að heimila með lögum, að eftir- 
gerðir þessara verka skuli leyfðar í sér- 
slökum tilfellum, enda brjóti þær ekki í 
bága við eðlilega hagnýtingu þeirra og 
hafi ekki í för með sér ósanngjarna rösk- 
un á lögmætum hagsmunum höfundar. 

3. Hvers konar upptaka á hljóðum eða 

myndum skal talin eftirgerð í merkingu 
þessa sáttmála. 

10. gr. 
1. Heimilt er að nota tilvitnanir úr 

verkum, sem þegar hafa verið löglega 
birt almenningi, enda sé notkunin Í sam- 
ræmi við þær venjur, sem teljast mega 
sanngjarnar, og gangi ekki lengra en til- 
gangurinn réttlætir; tekur þetta einnig 
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have the right to maintain such terms 

when ratifying or acceding to the present 
Act. 

8. In any case, the term shall be gover- 

ned by the legislation of the country where 
protection is claimed; however, unless 
the legislation of that country otherwise 
provides, the term shall not exceed the 
term fixed in the country of origin of 
the work. 

Article 7 bis 
The provisions of the preceding Ar- 

ticle shall also apply in the case of a 
work of joint authorship, provided 
that the terms measured from the death 
of the author shall be calculated from 
the death of the last surviving author. 

Article 8 
Authors of Hterary and artistic works 

protected by this Convention shall enjoy 
ihe exclusive right of making and of 
authorizing the translation of their 
works throughout the term of protection 
of their rights in the original works. 

Article 9 
1. Authors of lMterary and artistic 

works protected by this Convention shall 
have the exclusive right of authorizing 
the reproduction of these works, in any 

manner or form. 
2. It shall be a matter for legislation 

in he countries of the Union to permit 

the reproduetion of such works in cer- 
tain special cases, provided that such 
reproduction does not conflict with a 
normal exploitation of the work and 
does not unreasonably prejudice the 
legitimate interests of the author. 

3. Any sound or visual recording 
shall be considered as a reproduction 
for the purposes of this Convention. 

Article 10 
1. It shall be permissible to make 

quotations from a work which has 
already been lawfully made available to 
the public, provided that their making is 
compatible with fair practice, and their 
extent does not exceed that justified by 

A 19
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til tilvitnana úr blaðagreinum og timarit- 
um, sem dagblöð birta sem útdrætti. 

2. Það er sambandslandanna að ákveða 
með lögum eða með sérstökum samning- 
um, sem þegar eru fyrir hendi eða gerðir 
verða milli þeirra, að leyfilegt skuli að 
nota bókmennta- og listaverk við kennslu, 

svo sem með því að birta myndir í bók- 
um, lesa upp í útvarpi, eða gera upptök- 
ur í hljóðum eða myndum, enda sé ekki 
sengið lengra en tilgangurinn helgar og 
notkunin í samræmi við sanngjarnar 
venjur. 

3. Þegar verk eru notuð með þeim 
hætti, sem greint er frá í málsgreininni 
að ofan, skulu verkin nafngreind og eins 
nafn höfundar, ef það sést á þeim. 

10. gr. a. 

1. Sambandslöndunum er áskilinn rétt- 
ur til að leyfa með lögum, að almenningi 

séu birtar, í dagblöðum, í útvarpi eða um 
þráð, greinar, sem áður hafa birzt í dag- 
blöðum eða tímaritum, um þá bætti fjár- 
mála, stjórnmála og trúmála, sem efst 
eru á baugi, eða ef um þessi efni hefur 
áður verið fjallað í útvarpi, enda sé birt- 
ing í blöðum, útvarpi og um þráð ekki 
gagngert áskilin öðrum. Heimilda skal 
jafnan getið greinilega. Ef þeirri skyldu 
er ekki fullnægt, skal fara um viðurlög 
við því eftir lögum þess lands, þar sem 
verndar er krafizt. 

2. Sambandslöndunum er einnig áskil- 
inn réttur til að kveða á um það með 
lögum með hvaða skilmálum megi, til 
þess að flytja almenningi fréttir af dag- 
legum atburðum í myndum, í kvikmynd- 

um, í útvarpi og um þráð, af tilliti til 
þess, sem réttlætist af tilgangi fréttaþjón- 
ustunnar, hafa eftir og birta almenningi 
bókmennta- eða listaverk, sem sjást eða 
heyrast, þegar atburðirnir verða. 

11. gr. 
1. Höfundar leikrita, söngleikja og tón- 

verka hafa einkarétt til að leyfa: 
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the purpose, including quotations from 
newspaper articles and periodicals in 
the form of press summaries. 

2. It shall be a matter for legislation 
in the countries of the Union, and for 
special agreements existing or to be 
concluded between them, to permit the 

utilizalion, to the extent justified by the 
purpose, of literary or artistic works by 
way of illustration in publications, broad- 
casts or sound or visual recordings for 
teaching, provided such utilization is 

compatible with fair practice. 

3. Where use is made of works in 

accordance with the preceding para- 

sraphs of this Article, mention shall be 

made of the source and of the name of 

the author, if it appears thereon. 

Article 10 bis 
1. It shall be a matter for legislation 

in the countries of the Union to permit 
the reproduction by the press, the 
broadcasting or the communication to 
the public by wire, of articles published 
in newspapers or periodicals on current 
economic, political or religious topics, 
and of broadcast works of the same 
character, in cases in which the reproduc- 
tion, broadcasting or such communica- 
tion thereof is not expressly reserved. 
Nevertheless, the source must always be 
clearly indicated; the legal consequences 
of a breach of this obligation shall be 
determined bv the legislation of the 
country where protection is claimed. 

2. It shall also be a matter for legisla- 

tion in the countries of the Union to 
determine the conditions under which, 
for the purpose of reporting current 
events by means of photography, cine- 
matography, broadcasting or communica- 
tion to the public by wire, literary or 

artistic works seen or heard in the 
course of the event may, to the extent 

justified by the informatory purpose, be 
reproduced and made available to the 

public. 

Article 11 
1. Authors of dramatic, dramatico- 

musical and musical works shall enjoy 
the exclusive right of authorizing:



931. maí 1972. 

1) opinberan flutning verka sinna og 
með hvaða aðferðum eða hætti slíkur 
opinber flutningur skuli fara fram; 

2) hvers konar flutning almenningi á 
flutningi verka sinna. 

2. Höfundar leikrita og söngleikja 
skulu allan þann tíma, sem réttur helzt 

til frumverkanna, njóta sömu réttinda 
varðandi þýðingar á þeim. 

ll. gr. a. 
I. Höfundar bókmennta- og listaverka 

hafa einkarétt til að leyfa: 

1) að verk þeirra séu flutt í útvarpi eða 
flutt almenningi með hvers konar öðr- 
um þráðlausum sendingum, í táknum, 

hljóðum eða myndum; 

2) hvers konar flutning almenningi, um 
Þráð eða með endurflutningi útvarps- 

flutnings, ef um hann annast aðrir en 
verkið fluttu upphaflega; 

3) opinberan endurflutning á flutningi 
verksins í útvarpi, með hátalara eða 

öðrum samsvarandi tækjum, sem 

senda í táknum, með hljóðum eða í 
myndum. 

2. Það er sambandslandsins að ákveða 
með lögum skilyrði fyrir því, að unnt 
sé að beita réttindum þeim, sem getið er 
um í málsgreininni að ofan, en skilyrðin 
skulu einungis gilda í þeim löndum, sem 
skilyrðin hafa sett. Þau skulu með engu 
móti skerða siðferðilegan rétt höfundar, 
né heldur rétt hans til að fá sanngjarna 
Þóknun, sem ákveðin skal af þeim aðila, 
sem tl þess hefur vald, ef ekki næst sam- 
komulag um hana. 

3. Ef ekki eru fyrirmæli um það í 
gagnstæða átt, skal leyfi, sem veitt hefur 
verið samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar, 
ekki fela í sér heimild til upptöku á verki, 

sem flutt er í útvarpi, með tækjum til 

upptöku á hljóðum og myndum. Sam- 

bandslöndunum skal þó heimilt að setja 

með lögum reglur um bráðabirgðaupp- 
tökur, sem útvarpsstöð gerir með eigin 

„ tækjum til afnota við útvarpssendingar 
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public performance of their 
works, including such public perfor- 
mance by any means or process; 

2) any communication to the public of 
the performance of their works. 

2. Authors of dramatic or dramatico- 
musical works shall enjoy, during the 

full term of their rights in the original 
works, the same rights with respect to 
translations thereof. 

Article 11 bis 
1. Authors of litterary and artistic 

works shall enjoy the exclusive right of 
authorizing: 
I) the Þbroadcasting of their works or 

the communication thereof to the 
public by any other means of wire- 
less diffusion of signs, sounds or 
images; 

2) any communication to the public by 
wire or by rebroadcasting of the broad- 
cast of the work, when this commun- 
ication is made by an organization 
other than the original one; 

3) the public communication by loud- 
speaker or any other analogous 
instrument transmitting, by signs, 
sounds or images, the broadcast of 

the work. 
2. It shall be a matter for legisla- 

lion in the countries of the Union to 
determine the conditions under which 
the rights mentioned in the preceding 

paragraph may be exercised, but these 
conditions shall applv only in the 
countries where they have been pre- 
scribed. They shall not in any eircum- 
stances be prejudicial to the moral; 
rights of the author, nor to his right to 

obtain equitable remuneration which, in 
the absence of agreement, shall be fixed 
by competent authority. 

3. In the absence of any contrary 
stipulation, permission granted in accor- 
dance with paragraph (1) of this Ar- 
ticle shall not imply permission to record, 
by means of instruments recording 
sounds or images, the work broadcast. 
It shall, however, be a matter for legisla- 

tion in the countries of the Union to 
determine the regulations for ephemeral 
recordings made by a broadcasting



Nr. 80. 

sínar. Má leyfa í slíkum lögum, að upp- 
tökur þessar skuli varðveittar í opinber- 
um söfnum vegna sérstaks sögulegs gildis 
þeirra. 

11. gr. b. 
1. Höfundar Þbókmenntaverka 

einkarétt til að leyfa: 
1) opinberan upplestur á verkum sinum 

og þess konar opinberan upplestur 
með hvaða hætti og tækjum sem er; 

2) hvers konar endurflutning almenningi 
á upplestri verka sinna. 

2. Höfundar Þbókmenntaverka skulu 
allan þann tíma, sem réttur helzt til frum- 
verkanna, njóta sömu réttinda varðandi 

þyðingar á þeim. 

hafa 

12. gr. 
Höfundar bókmennta- eða listaverka 

skulu hafa einkarétt til að leyfa aðlag- 
anir á þeim, útsetningar eða aðrar breyt- 
ingar. 

13. gr. 
1. Hvert sambandsland getur sett hjá 

sér fyrirvara og skilyrði um einkarétt 
þann, sem veittur er höfundi tónverks 
og höfundi texta, þegar hinn síðarnefndi 
hefur samþykkt upptöku textans með 

tónverkinu, til að leyfa hljóðupptöku á 
því tónverki með slíkum texta, ef um 

hann er að ræða. En allir slíkir fyrirvarar 
og skilyrði skulu aðeins gilda í þeim 
löndum, sem þau hafa sett, og með engu 
móti skerða rétt þessara höfunda til að 
fá sanngjarna þóknun, sem ákveðin skal 
af þeim aðila, sem til þess hefur vald, ef 
ekki næst um hana samkomulag. 

2. Upptökum á tónverkum, sem gerðar 
hafa verið í sambandslandi samkvæmt 3. 
mgr. Í3. gr. sáttmálanna, sem undirrilað- 
ir voru í Róm 2. júní 1928 og í Brússel 
26. júní 1948, má framleiða eftir í því 
landi án leyfis höfundar tónverksins, þar 
til liðin eru tvö ár frá því að það land 
verður bundið af samningi þessum. 
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organization by means of its own faei- 
lities and used for its own broadcasts. 
The preservation of these recordings in 
official archives may, on the ground of 
their exceptional documentary character, 
be authorized by such legislation. 

Article 11 ter 
1. Authors of lterary works shall 

enjoy the exclusive right of authorizing: 
I) the public recitation of their works, 

including such public recitation by 
any means or process; 

2) any communication to the public of 
the recitation of their works. 

2. Authors of lterary works shall 
enjoy, during the full term of their 
rights in the original works, the same 
rights with respect to translation thereof. 

Article 12 
Authors of literary or artistic works 

shall enjoy the exclusive right of aut- 
horizing adaptations, arrangements and 
other alterations of their works. 

Article 13 
1. Each country of the Union mav 

impose for itself reservations and condi- 
tions on the exclusive right granted to 
the author of a musical work and to 
the author of any words, the recording 
of which together with the musical work 
has already —been authorized by the 
latter, to authorize the sound recordings 
of that musical work, together with such 
words, if any; but all such reservations 
and conditions shall apply only in the 
countries which have imposed them and 
shall not, in any ecircumstances, be 

prejudicial to the rights of these authors 

to obtain equitable remuneration which, 
in the absence of agreement, shall be 
fixed by competent authority. 

2. Recordings of musical works made 

in a country of the Union in accordance 

with Article 13(3), of the Convention 
signed at Rome on June 2, 1928, and at 
Brussels on June 26, 1948, may be 
reproduced in that country without the 
permission of the author of the musical 
work until a date two years after that 

country becomes bound by this Act.
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#. Upptökur, sem gerðar hafa verið 
samkvæmt Í. og 2. mgr. þessarar greinar, 
og fluttar hafa verið án leyfis hlutaðeig- 
andi aðila til lands, þar sem þær eru tald- 
ar brjóta í bága við upptökuréttindi, má 
sera upptækar. 

14. gr. 
1. Höfundar bókmennta- og listaverka 

hafa einkarétt til að leyfa: 

1) aðlögun og eftirgerð verkanna fyrir 
kvikmyndir og dreifingu þeirra, þeg- 
ar þau hafa verið þannig aðlöguð og 
eftirgerð; 

2) opinberan flutning og flutning al- 
menningi um þráð á verkum, sem 
Þannig hafa verið aðlöguð og eftir- 
gerð. 

2. Ef kvikmynd, sem gerð er eftir bók- 
mennta- eða listaverki, er breytt í hvers 

konar annað listrænt form, skal það, án 

þess að skertur sé réttur höfundar kvik- 
myndarinnar til að veita leyfi, háð leyfi 
höfundanna að frumverkunum. 

(21 3. Ákvæði 1. mgr. 18. 
eiga við. 

sr. skulu ekki 

14. gr. a. 
1. Kvikmynd skal njóta verndar sem 

frumverk, en að óskertum höfundarrétti 
til þeirra verka, sem við gerð hennar 
kunna að hafa verið aðlöguð eða eftir- 
serð. Eigandi höfundarréttar að kvik- 
mynd skal njóta sama réttar og höfundar 
frumverkanna, þar með talin þau réttindi, 
sem tilgreind eru í undanfarandi grein. 

9 

a. Um eignarrétt að höfundarrétti að 
kvikmynd fer eftir lögum þess lands, 
Þar sem verndar er krafizt. 

hb. Ef um það er að ræða á hinn bóginn, 
að sambandslönd hafa ákveðið í lög- 
um sínum, að til eigenda höfundar- 

réttar að kvikmynd skuli taldir 
þeir höfundar, sem lagt hafa fram 
skerf til að gera hana, þá er slíkum 
höfundum, ef þeir hafa tekið að sér 
að leggja fram slíkan skerf og ekki 

195 Nr. 80. 

ö. Recordings made in accordance 
with paragraphs (1) and (2) of this 
Article and imported without permission 
from the parties concerned into a country 
where they are treated as infringing 
recordings shall be liable to seizure. 

Article 14 
1. Authors of Mterary or artistic 

works shall have the exclusive right of 
authorizings: 

1) the cinematographic adaptation and 
reproduction of these works, and 

the distribution of the works thus 
adapted or reproduced; 

2) the public performance and commun- 
ication to the public by wire of the 
works thus adapted or reproduced. 

2. The adaptation into any other 
artistic form of a cinematographic pro- 
duction derived from literary or artistic 
works shall, without prejudice to the 
authorization of the author of the cine- 
matographic production, remain subject 
to the authorization of the authors of the 
original works. 

3. The provisions of Article 13(1), 

shall not apply. 

Article 14 bis 
1. Without prejudice to the copyright 

in any work which may have been 
adapted or reproduced, a einematographic 
work shall be protected as an original 
work. The owner of copyright in a 
cinematographic work shall enjoy the 
same rights as the author of an original 
work, including the rights referred to in 

the preceding Article. 
2. 

a. Ownership of copyright in a cine- 
matographic work shall be a matter 
for legislation in the country where 
protection is claimed. 

þ. However, in the countries of the 
Union which, by legislation, include 

among the owners of copyright in a 
cinematographic work authors who 
have brought contributions to the 
making of the work, such authors, if 

they have undertaken to bring such 
contributions, may not, in the absence
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er um að ræða gagnstæðan eða sér- 
stakan áskilnað, óheimilt að banna 
framleiðslu kvikmyndarinnar, dreif- 
ingu hennar, opinberan flutning, þess 
konar flutning um þráð eða í útvarpi, 
eða hvers konar annan flutning henn- 
ar almenningi, eða að textar séu sýnd- 
ir, eða að aðrir séu látnir leggja leik- 
endum tal í munn. 

c. Það fer eftir lögum í landi, þar sem 
höfundur kvikmyndar hefur aðal- 
stöðvar sínar eða býr að staðaldri, 
hvort samningur um framlag höfunda, 

eða annars konar gerningur um sama 
efni, skuli vera skriflegur til að beitt 
verði ákvæði b-liðsins. En sambands- 
löndunum, þar sem verndar er kraf- 
izt, er heimilt að ákveða með lögum, 
að skriflegur samningur eða annars 
konar skriflegur gerningur sama efnis 
skuli vera um umrætt framlag. Lönd 
þau, sem ákvæði hafa í þessa átt, 
skulu tilkynna það framkvæmdastjór- 
anum með skriflegri yfirlýsingu, og 
skal hann þegar í stað skýra öllum 
öðrum sambandslöndum frá henni. 

d. Með „gagnstæðum eða sérstökum“ 
áskilnaði er átt við hvers konar skil- 
yrði til takmörkunar, sem máli skipta 

um umrætt framlag. 
3. Ef landslög mæla ekki fyrir á ann- 

an veg, skulu ákvæði b-liðs 2. mgr. hér 
að ofan ekki taka til höfunda að hand- 
ritum fyrir myndatökur, samtalshandril- 
um og tónverkum, sem samin hafa verið 

fyrir kvikmyndir, né heldur til aðalleik- 
stjóra þeirra. En þau sambandslönd, sem 
ekki hafa í lögum sínum ákvæði um gildi 
umrædds b-liðs 2. mgr. um umræddan 
leikstjóra, skulu tilkynna það fram- 
kvæmdastjóranum með skriflegri yfirlýs- 
ingu, og skal hann þegar í stað skýra 
öllum öðrum sambandslöndum frá henni. 

14. gr. b. 
1. Höfundur eða, ef hann er látinn, þeir 

einstaklingar eða stofnanir, sem til þess 
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of any contrary or special stipulation, 
object to the reproduection, distribu- 
lion, public performance, communica- 

tion to the public by wire, broad- 
casting or any other communication 
to the public or to the subtitling or 
dubbing of texts of the work. 

c. The question whether or not the form 
of the undertaking referred to above 
should, for the application of the 
preceding subparagraph (b), be in a 
written agreement or a written act of 

the same effect, shall be a matter for 

the legislation of the country where 
the maker of the cinematographic 
work has his headquarters or habitual 
residence. However, it shall be a 

matter for the legislation of the 
country of the Union where protec- 
tion is claimed to provide that the 
said undertaking shall be in a written 
agreement or a written act of the same 
effect. The countries whose legisla- 
lion so provides shall notify the 
Director General by means of a 
written declaration which will be 
immediately communicated by him to 
all the other countries of the Union. 

d. By “contrary or special stipulation" 
is meant any restrictive condition 
which is relevant to the aforesaid 

undertaking. 
3. Unless the national legislation pro- 

vides to the contrary, the provisions of 
paragraph (2)(b) above shall not be 

applicable to authors of scenarios, dia- 
logues and musical works created for 

the making of the cinematographic work, 
nor to the principal director thereof. 
However, those countries of the Union, 

whose legislation does not contain rules 
providing for the application of the said 
paragraph (2) (b) to such director, shall 
notify the Director General by means of 
a written declaration which will be 
immediately communicated by him to 

all the other countries of the Union. 

Article 14 ter 

1. The author, or after his death the 

persons or institutions authorized by
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er veitt heimild í landslögum, skulu að 
því, er tekur til frumlistaverka og frum- 
handrita rithöfunda og tónskálda, eiga 
óframseljanlegan rétt til hlutdeildar í 
sérhverri sölu verksins, sem fram fer 
eftir fyrsta framsal höfundar þess. 

2. Verndar þeirrar, sem undanfarandi 
málsgrein veitir, verður því aðeins krafizt 

í sambandslandi, að löggjöf í landi höf- 
undar leyfi það, og aðeins að því marki, 
sem leyft er í landi, þar sem verndar- 
innar er krafizt. 

3. Fyrirkomulag á innheimtu og fjár- 
hæðir skulu ákveðnar með landslögum. 

Í. gr. 
1. Til þess að höfundur að bókmennta- 

eða listaverki, sem verndar nýtur sam- 
kvæmt þessum sáttmála, verði talinn 
slíkur höfundur, þegar sönnun fyrir hinu 
gagnstæða liggur ekki fyrir, og geti því 
höfðað mál í sambandslandi vegna rétt- 
arskerðingar, er nægilegt, að nafn hans 
komi fram á verkinu á venjulegan hátt. 
Skal ákvæði þessarar málsgreinar gilda, 
jafnvel þótt nafn höfundar sé dulnefni, 
ef dulnefnið veldur engum vafa um, hver 
hann er. 

2. Ef sönnun fyrir hinu gagnstæða ligg- 
ur ekki fyrir, skal sá einstaklingur eða 
fyrirtæki, sem nafngreint er í kvikmynd 
með venjulegum hætti, talið hafa gert 
hana. 

3. Ef um er að ræða önnur nafnlaus 
verk eða önnur verk undir dulnefni en 
bau, sem um getur í Í. mgr. að ofan, skal 
sá útgefandi, sem nafngreindur er á verk- 
inu, talinn umboðsmaður höfundar, nema 
sönnun fyrir hinu gagnstæða liggi fyrir, 
og skal honum sem slíkum heimilt að 
vernda réttindi höfundar og framfylgja 
þeim. Ákvæði þessarar málsgreinar gilda 
ekki, þegar höfundur hefur gefið sig fram 
og sannað staðhæfingu sína um það, að 
hann sé höfundur verksins. 

4. 
a. Þegar um er að ræða verk, sem ekki 
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national legislation, shall, with respect 
to original works of art and original 
manuscripts of writers and composers, 
enjoy the inalienable right to an interest 
in any sale of the work subsequent to 
the first transfer by the author of the 
work. 

2. The protection provided by the 
preceding paragraph may be claimed in 
a country of the Union only if legisla- 
tion in the country to which the author 
Þelongs so permits, and to the extent 
permitted by the country where this 
protection is claimed. 

3. The procedure for collection and 
the amounts shall be matters for deter- 
mination by national legislation. 

Article 15 
1. In order that the author of a 

lilerary or artistic work protected by 
this Convention shall, in the absence of 
proof to the contrary, be regarded as 
such, and consequently be entitled to 
institute infringement proceedings in the 
countries of the Union, it shall be 
sufficient for his name to appear on the 
work in the usual manner. This para- 
graph shall be applicable even if this 
name is a pseudonym, where the pseu- 
donym adopted by the author leaves no 
doubt as to his identity. 

2. The person or body corporate whose 
name appears on a cinematographic 
work in the usual manner shall, in the 

absence of proof to the contrary, be 
presumed to be the maker of the said 
work. 

3. In the case of anonymous and 
pseudonymous works, other than those 
referred to in paragraph (1) above, the 
publisher whose name appears on the 
work shall, in the absence of proof to 
the contrary, be deemed to represent the 
author, and in this capacity he shall be 
entitled to protect and enforce the 
author's rights. The provisions of this 
paragraph shall cease to apply when the 
author reveals his identity and esta- 
blishes his elaim to authorship of the 
work. 

4. 
a. In the case of unpublished works



hafa verið gefin út, og höfundur er 

óþekktur en allar ástæður til að ætla, 
að hann sé ríkisborgari í sambands- 

landi, skal með lögum í því landi 
heimilt að tilnefna fullgildan aðila, 
sem komi fram fyrir hönd höfundar 
og hafi heimild til að vernda réttindi 
hans og framfylgja þeim í sambands- 
landinu. 

b. Sambandslönd þau, sem gefa út slík- 
ar tilnefningar samkvæmt skilmálum 
þessa ákvæðis, skulu tilkynna fram- 
kvæmdastjóranum það með skriflegri 
yfirlýsingu, sem hafi að geyma allar 
upplýsingar um þann aðila, sem 
þannig hefur verið tilnefndur. Skal 
framkvæmdastjórinn þegar í stað 
skyra öllum öðrum sambandslöndum 

frá tilkynningunni. 

16. gr. 
1. Eignarupptaka á ólögmætum eftir- 

serðum skal heimil í öllum sambands- 
löndum, þar sem verkið er lögverndað. 

2. Ákvæði undanfarandi málsgreinar 
skulu einnig gilda um eftirgerðir, er 
koma frá löndum, þar sem verkið nýtur 
ekki verndar eða er hætt að njóta verndar. 

3. Upptaka skal fara fram eftir lógum 
í hverju landi. 

17. gr. 
Ákvæði þessa sáttmála geta á engan 

hátt haft áhrif á rétt ríkisstjórnar sam- 

bandslands til að leyfa, hafa eftirlit með 
eða banna með lögum eða reglugerðum 
útbreiðslu, flutning eða sýningu á hvers 
konar verki eða framleiðslu, þegar aðila, 
sem til þess er bær, finnst nauðsynlegt að 
beita þeim rétti. 

18. gr. 
1. Sáttmáli þessi tekur til allra þeirra 

verka, sem við gildistöku hans eru enn 
ekki orðin almenningseign í uppruna- 
landi verksins, vegna þess að verndar- 
tímabil þess er á enda. 
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where the identity of the author ís 
unknown, but where there is every 
ground to presume that he ís a 

national of a country of the Union, 
it shall be a matter for legislation 
in that country to designate the 

competent authority who shall repre- 
sent the author and shall be entitled 
to protect and enforce his rights in 
the countries of the Union. 

b. Countries of the Union which make 
such designation under the terms of 
this provision shall notify the Direc- 
tor General by means of a written 
declaration giving full information 
concerning the authority thus designa- 
ted. The Director General shall at 

once communicate this declaration 
to all other countries of the Union. 

Article 16 
1. Infringing copies of a work shall 

be liable to seizure in any country of the 
Union where the work enjoys legal 
protection. 

2. The provisions of the preceding 
paragraph shall also apply to reproduc- 
tions coming from a country where the 
work is not protected or has ceased to 
be protected. 

3. The seizure shall take place in 
accordance with the legislation of each 
country. 

Article 17 
The provisions of this Convention 

cannot in any way affect the right of 

the Government of each country of the 
Union to permit, to control, or to pro- 
hibit by legislation or regulation, the 

circulation, presentation, or exhibition 

of any work or production in regard to 

which the competent authority mav find 
it necessary to exercise that right. 

Article 18 
1. This Convention shall apply to all 

works which, at the moment of its 
coming into force, have not vet fallen 

into the public domain in the country of 
origin through the expiry of the term of 
protection.
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2. Ef verk hefur á hinn bóginn orðið 
almenningseign í landi, þar sem verndar 
er krafist, fyrir þá sök, að verndartima- 

bil það, sem því áður var veitt, er á enda, 
skal bað ekki öðlast vernd á nýjan leik. 

  

% 3. Gildi þessarar reglu skal víkja fyrir 
hverjum þeim ákvæðum í sérstökum 
samningum um það efni, sem fyrir hendi 
eru eða gerðir verða milli sambandsland- 
anna. Ef slík ákvæði eru ekki til, skulu 
þau lönd, sem hlut eiga að máli, ákveða 
hvert fyrir sig skilyrðin fyrir gildi regl- 
unnar. 

4. Framangreind ákvæði skulu einnig 
gilda um nýja aðila að sambandinu og 
um þau tilvik, þegar verndartími er lengd- 
ur samkvæmt ákvæðum 7. gr. eða með 
því, að fallið er frá fyrirvörum. 

19. gr. 
Ekki skulu ákvæði þessa sáttmála girða 

fyrir það, að krafizt sé víðtækari vernd- 
ar, sem í té kann að vera látin í lögum 
sambandslands. 

20. gr. 
Ríkisstjórnir sambandslandanna áskilja 

sér rétt til að gera sérstaka samninga sín 
í milli, að svo miklu leyti sem slíkir 
samningar veita höfundum víðtækari 
réltindi en sáttmálinn, eða hafa að geyma 
önnur ákvæði, sem ekki brjóta í bága 
við hann. Ákvæði þan í samningum, sem 
fyrir eru, sem fullnægja þessum skilyrð- 
um, skulu halda gildi sínu. 

21. gr. 
1. Sérstök ákvæði um þróunarlöndin 

er að finna í viðaukanum. 

2. Viðaukinn er óaðskiljanlegur hluti 
þessa samnings, sbr. þó ákvæði b-liðs 1. 
mgr. 28. gr. 

1. 

a. Þau sambandslönd, sem bundin eru 
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< 
2. If, however, through the expiry of 

the term of protection which was 
previously granted, a work has fallen 
into the public domain of the country 
where protection is claimed, that work 
shall not be protected anew. 

3. The application of this principle 
shall be subject to anv provisions con- 
tained in special conventions to that 
effect existing or to be concluded between 
countries of the Union. In the absence of 
such provisions, the respective countries 
shall determine, each in so far as it ís 

concerned, the conditions of applica- 
tion of this principle. 

4. The preceding provisions shall also 
apply in the case of new accessions to 
the Union and to cases in which protec- 
lion is extended by the application of 
Article 7 or by the abandonment of 
reservations. 

Article 19 
The provisions of this Convention 

shall not preclude the making of a claim 
to the benefit of any greater protection 
which may be granted by legislation in 
a country of the Union. 

Article 20 
The Governments of the countries of 

the Union reserve the right to enter into 
special agreements among themselves, in 
so far as such agreements grant to aut- 
hors more extensive rights than those 
sranted by the Convention, or contain 
other provisions not contrary to this 
Convention. The provisions of existing 
agreements which satisfy these condi- 
tions shall remain applicable. 

Article 21 
1. Special provisions regarding devel- 

oping countries are included in the 
Appendix. 

2. Subject to the provisions of Article 
28-1. (b), the Appendix forms an integral 
part of this Act. 

Article 22 

1 

a. The Union shall have an Assembly 
consisting of those countries of the 

A 20
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af ákvæðum 2226. gr., skulu stofna 
með sér sambandsþing. 
Fyrir ríkisstjórn hvers lands skal vera 
einn fulltrúi, og má hann hafa sér til 
aðstoðar varafulltrúa, ráðgjafa og sér- 
fræðinga. 
Kostnað við sendinefnd greiði sú ríkis- 
stjórn, sem nefndina hefur tilnefnt. 

2 
a. Sambandsþingið skal: 

D) 

2) 

3) 

4) 

6) 

7) 

8) 

9) 

fjalla um öll þau málefni, er það 
varða, að sambandinu sé haldið 
við lýði, þróun þess og framkvæmd 
Þessa sáttmála; 

sefa fyrirmæli International 
Bureau of Intellectual Property 
(hér eftir nefnd „alþjóðaskrifstof- 
an“), sem getið er um í Samþykkt- 
inni um stofnun The World Intel- 
lectual Property Organization (hér 
eftir nefnd „alþjóðasamtökin“), um 
undirbúning að ráðstefnum til end- 
urskoðunar, enda sé tekið viðeig- 
andi tillit til hvers konar athuga- 
semda þeirra sambandslanda, sem 
ekki eru bundin af 22—26. gr.; 

endurskoða og samþykkja skýrsl- 
ur og störf framkvæmdastjóra al- 
þjóðasamtakanna, þau sem sam- 
bandið varða, og gefa honum öll 
nauðsynleg fyrirmæli um málefni, 
sem það hefur vald til að segja 
fyrir um; 

kjósa í framkvæmdanefnd 
bandsþingsins; 
endurskoða og samþykkja skýrsl- 
ur og störf framkvæmdanefndar- 
innar og gefa henni fyrirmæli; 

sam- 

sera framkvæmdaáætlun og sam- 
þykkja fjárlög sambandsins til 
þriggja ára í senn og samþykkja 
endanlega reikninga; 

samþykkja reglur um fjármál sam- 
bandsins; 
koma á fót þeim sérfræðinganefnd- 
um og slarfshópum, sem nauðsyn- 
legir eru vegna starfsemi sam- 
bandsins; 

ákveða hvaða löndum utan sam- 
bandsins og hvaða  stjórnar- 
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Union which are bound by Articles 
22 to 26. 

b. The Government of each country shall 
be represented by one delegate, who 
may be assisted by alternate delegates, 
advisors, and experts. 

c. The expenses of each delegation shall 
be borne by the Government which has 
appointed it. 

2 

a. The Assembly shall: 

D) 

2) 

3) 

6) 

7) 

8) 

9) 

deal with all matters concerning 
the maintenance and development 
of the Union and the implementa- 
tion of this Convention; 

give directions concerning the pre- 
paration for conferences of revision 
to the International Bureau of Intel- 
lectual Property (hereinafter de- 
signated as the “International 
Bureau") referred to in the Con- 
vention establishing the World 
Intellectual Property Organization 
(hereinafter designated as the 
SOrganization"), due account being 

taken of any comments made by 
those countries of the Union which 
are not bound by Articles 22 to 26. 
review and approve the reports and 
activities of the Director General of 
the Organization concerning the 
Union and give him all necessary 
instructions  concerning matters 
within the competence of the 
Union; 

elect the members of the Executive 
Committee of the Assembly; 
review and approve the reports and 
activities of its Executive Com- 
miltee, and give instructions to such 
Committee; 

determine the program and adopt 
the triennial budget of the Union, 
and approve its final accounts; 

adopt the financial regulations of 

the Union; 

establish such committees of ex- 

perts and working groups as may 

be necessary for the work of the 
Union; 

determine which countries not 

members of the Union and which
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b. 

d. 

b. 

deildum eða alþjóðlegum stofnun- 
um, þótt ekki séu stjórnarstofnan- 
ir, skuli leyft að hafa áheyrnar- 
fullirúa á fundum þess; 

samþykkja breytingar á 10) 22 —26. 

sr.; 
gera hverja þá aðra ráðstöfun, sem 

við á og til þess er fallin að stuðla 
að tilgangi sambandsins; 

framkvæma önnur þau störf, sem 
til heyra samkvæmt þessum sátt- 

mála; 

beita þeim rétti, sem því er veittur 

í Samþykktinni um stofnun al- 
þjóðasamtakanna, ef það samþykk- 

ir það. 

Þegar um er að ræða málefni, sem 
einnig varða hagsmuni annarra sam- 
banda, sem alþjóðasamtökin stjórna, 
skal sambandsþingið taka ákvarðanir 
sínar, eftir að það hefur leitað ráða 
samræmingarnefndar alþjóðasamtak- 

anna. 

3. 
Hvert aðildarríki sambandsþingsins 
fer með eitt atkvæði. 

Þingfundir eru lögmætir, ef fulltrúar 
fyrir helming aðildarríkja sambands- 
þingsins sækja fund. 

Sambandsþingið getur samþykkt 
ákvarðanir þrátt fyrir ákvæði b-liðs- 
ins, ef þingfund sækja færri en helm- 
ingur fulltrúa aðildarríkja sambands- 
þingsins en þó þriðjungur þeirra eða 
fleiri, en allar slíkar ákvarðanir, að 
undanskildum ákvörðunum um eigin 

þingsköp, skulu því aðeins taka gildi, 
að fullnægt sé eftirtöldum skilyrðum. 
Alþjóðaskrifstofan skal tilkynna um- 

ræddar ákvarðanir þeim aðildarríkj- 
um sambandsþingsins, sem ekki áttu 
fulltrúa á fundi, og gefa þeim kost á 
að láta atkvæði sitt skriflega í ljós, 
eða að þau greiði ekki atkvæði, innan 

þriggja mánaða frá dagsetningu til- 
kynningarinnar. Ef tala þeirra aðild- 
arríkja, sem þannig hafa greitt at- 
kvæði, eða ekki greitt atkvæði, nær 

í lok þess tímabils þeirri tölu aðildar- 
ríkja, sem á vantaði til að þingfund- 
urinn hefði verið lögmætur, skulu 
slíkar ákvarðanir taka gildi, ef þær 

b. 
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intergovernmental and inter- 

national non-governmental organ- 
izations shall be admitted to its 
meetings as observers; 

adopt amendments to Article 22 to 

26; 

take any other appropriate action 
designed to further the objectives 
of the Union; 

exercise such other functions as are 

appropriate under this Convention; 

10) 

subject to its. acceptance, exercise 

such rights as are given to it in the 

Convention establishing the Organ- 

ization. 

With respect to matters which are of 
interest also to other Unions admini- 
stered by the Organization, the Ás- 
sembly shall make its decisions after 
having heard the advice of the Coord- 
ination Committee of the Organization. 

3. 
Each country member of the Ás- 
sembly shall have one vote. 

One-half of the countries members of 

the Assembly shall constitute a 

quorum. 

Notwithstanding the provisions of 
subparagraph (b), if, in any session, 
the number of countries represented 
is less than one-half but equal to or 
more than one-third of the countries 
members of the Assembly, the As- 
sembly may make decisions but, with 

the exception of decisions concerning 
its own procedure, all such decisions 
shall take effect only if the following 
conditions are fulfilled. The Inter- 
national Bureau shall communicate 
the said decisions to the countries 
members of the Assembly which 
were not represented and shall invite 
them to express in writing their vote 
or abstention within a period of three 
months from the date of the commun- 
ication. lf, at the expiration of this 
period, the number of countries 

having thus expressed their vote 
or abstention attains the number of 
countries which was lacking for
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hafa jafnframt náð tilskildum meiri- 
hluta. 

d. Til að samþykkja ákvarðanir sam- 
bandsþingsins þarf tvo þriðju hluta 
greiddra atkvæða, sbr. þó ákvæði 2. 
mgr. 26. gr. 

e. Það teljast ekki greidd atkvæði, ef set- 
ið er hjá. 

f. Fulltrúi getur aðeins verið umboðs- 
maður fyrir eitt land og aðeins greitt 
atkvæði í nafni þess. 
Sambandslöndum, sem ekki eru aðil- 
ar að sambandsþinginu, skal leyft að 
senda áheyrnarfulltrúa. 

4. 

a. Halda skal reglulegt sambandsþing 
þriðja hvert almanaksár og fram- 
kvæmdastjórinn kveðja til þess á sama 
tíma og sama stað og allsherjarþing 
alþjóðasamtakanna er haldið, nema 
þegar sérstaklega stendur á. 

ga 

b. Sambandsþingið skal heyja aukaþing 
samkvæmt kvaðningu framkvæmda- 
stjórans að beiðni framkvæmdanefnd- 
arinnar eða að beiðni eins fjórða hluta 
aðildarríkja sambandsþingsins. 

5. Sambandsþingið setur sér 
þingsköp. 

eigin 

23. gr. 
1. Sambandsþingið 

kvæmdanefnd. 
2. 

a. Framkvæmdanefndin skal skipuð full- 
trúum þeirra ríkja, sem sambands- 
þingið hefur valið úr hópi aðildar- 
ríkja sambandsþingsins. Þá skal land 
Það, þar sem aðalstöðvar alþjóðasam- 
takanna eru, enn fremur eiga sjálf- 
krafa sæti í nefndinni, sbr. þó b-lið 
7. mgr. 26. gr. 

skal hafa fram- 

bh. Ríkisstjórn hvers aðildarríkis fram- 

kvæmdanefndarinnar skal eiga þar 
fulltrúa, en honum til aðstoðar mega 
vera varafulltrúar, ráðsjafar og sér- 

fræðingar. 
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attaining the qtoruin in the session 
itself, such decisions shall take effect 
provided that at the same time the 
required majority still obtains. 

d. Subject to the provisions of Article 

26(2), the decisions of the Assembly 
shall require two-thirds of the votes 
cast. 

e. Abstentions shall not be considered 
as voles. 

f. A delegate may represent, and vote in 
the name of, one country only. 

g. Countries of the Union not members 
of the Assembly shall be admitted to 
its meetings as observers. 

4. 

a. The Assembly shall meet once in 
every third calendar year in ordinary 
session upon convocation by the 
Director General and, in the absence 
of exceptional circumstances, during 
the same period and at the same place 
as the General Assembly of the 
Organization. 

b. The Assembly shall meet in extra- 
ordinary session upon convocation by 
the Director General, at the request 
of the Executive Committee or at the 
request of one-fourth of the countries 
member of the Assembly. 

ö. The Assembly shall adopt its own 
rules of procedure. 

Article 23 
1. The Assembly shall have an Execu- 

tive Committee. 
9 

a. The Executive Committee shall con- 
sist of countries elected by the As- 
sembly from among countries memb- 
ers of the Assembly. Furthermore, 
the country on whose territory the 
Organization has its headquarters 
shall, subject to the provisions of 
Article 25(7)(b), have an ex officio 
seat on the Committee. 

b. The Government of each country 

member of the Executive Committee 
shall be represented by one delegate, 
who may be assisted Þy alternate 

delegates, advisors, and experts.
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c. Kostnað við sendinefnd greiði sú ríkis- 
stjórn, sem nefndina hefur tilnefnt. 

3. Aðildarríki framkvæmdanefndar- 
innar skulu vera einn fjórði hluti af 
aðildarríkjum  sambandsþingsins. Við 
ákvörðun tölu nefndarmanna skal af- 

sansi, þegar deilt hefur verið með fjór- 
um, sleppt. 

4. Við kosningu fulltrúa í fram- 
kvæmdanefndina skal sambandsþingið 
taka hæfilegt tillit til sanngjarnrar skipt- 
ingar út frá landfræðilegri legu og til 
nauðsynja þeirra ríkja, sem aðilar eru 
að sérstökum samningum, er gerðir 
kynnu að verða á vegum sambandsins, á 
að vera meðal þeirra ríkja, sem sæti eiga 
í framkvæmdanefndinni. 

ð. 
a. Fulltrúar í framkvæmdanefndinni 

hefja störf í lok sambandsþingsins, 
sem kaus þá, en ljúka störfum í lok 
næsta reglulegs sambandsþings. 

b. Heimilt er að endurkjósa fulltrúa í 
framkvæmdanefndina, en ekki fleiri 
en tvo þriðju þeirra. 

c. Sambandsþingið setur reglur í ein- 
stökum atriðum um kosningu og 
hugsanlega endurkosningu fulltrúa í 
framkvæmdanefndina. 

6. 
a. Framkvæmdanefndin skal: 

1) gera uppkast að dagskrá 
bandsþingsins; 

2) leggja fyrir sambandsþingið tillös- 
ur um uppkast það að fram- 
kvæmdaáætlun og þriggja ára fjár- 
lögum, sem framkvæmdastjórinn 

hefur undirbúið; 

3) samþykkja sérstök árleg fjárlög og 
framkvæmdaáætlanir, sem fram- 

kvæmdastjórinn hefur undirbúið, 
enda séu þær innan marka fram- 
kvæmdaáætlunarinnar og þriggja 
ára fjárlaganna; 

4) leggja fyrir sambandsþingið með 
viðeigandi athugasemdum starfs- 
skýrslur framkvæmdastjórans og 
árlegar skýrslur endurskoðenda 
um reikningana; 

sam- 
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c. The expenses of each delegation shall 
be borne by the Government which 

has appointed 1t. 
3. The number of countries members 

of the Executive Committee shall corre- 
spond to one-fourth of the number of 
countries members of the Assembly. 
In establishing the number of seats 
to be filled remainders after divi- 
sion by four shall be disregarded. 

4. In electing the members of the 
Executive Committee, the Assembly shall 
have due regard to an equitable geogra- 
phical distribution and to the need for 
countries party to the Special Agree- 
ments which might be established in rela- 
tion with the Union to be among the 
countries  constituting the Executive 
Committee. 

5. 
a. Each member of the Executive 

Committee shall serve from the close 
of the session of the Assembly which 
elected it to the close of the next 
ordinary session of the Assembly. 

b. Members of the Executive Committee 
mav be re-elected, but not more than 
two-thirds of them. 

c. The Assembly shall establish the 
details of the rules governing the 
election and possible re-election of 
the members of the Executive Com- 
mittee. 

6. 
a. The Executive Committee shall: 

1) prepare the draft agenda of the 
Assembly; 

2) submit proposals to the Assembly 
respecting the draft program and 
triennial budget of the Union, 

prepared by the Director General; 

3) approve, within the limits of the 
program and the triennial budget, 
the specific yearly budgets and 
programs prepared by the Director 
General; 

4) submit, with appropriate com- 
ments, to the Assembly the perio- 
dical reports of the Director 
General and the vearlv audit re- 
ports on the accounts;
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ö) gera allar nauðsynlegar ráðstafan- 
ir, Í samræmi við ákvarðanir sam- 

bandsþingsins og með hliðsjón af 
þeim kringumstæðum, sem fyrir 
hendi kunna að verða milli tveggja 
reglulegra sambandsþinga, til að 
tryggja það, að framkvæmdastjór- 
inn framfylgi framkvæmdaáætlun 
sambandsins; 

6) framkvæma önnur þau störf, sem 
nefndinni eru falin samkvæmt 
þessum sáttmála. 

b. Þegar um er að ræða málefni, sem 
einnig varða hagsmuni annarra sam- 
banda, sem alþjóðasamtökin stjórna, 
skal framkvæmdanefndin taka 
ákvarðanir sínar, eftir að leitað hefur 
verið ráða samræmingarnefndar al- 
þjóðasamtakanna. 

7. 
a. Framkvæmdanefndin skal halda 

reglulegan fund einu sinni á ári sam- 
kvæmt kvaðningu framkvæmdastjór- 
ans, og er æskilegt, að sá fundur sé 
haldinn á sama tíma og á sama stað 
og fundur samræmingarnefndar al- 
þjóðasamtakanna. 

b. Framkvæmdanefndin skal halda auka- 
fundi samkvæmt kvaðningu fram- 
kvæmdastjórans, annað hvort að frum- 
kvæði hans sjálfs eða samkvæmt 
beiðni formanns nefndarinnar eða 
eins fjórða hluta nefndarmanna. 

8. 
a. Hvert aðildarríki framkvæmdanefnd- 

arinnar fer með eitt atkvæði. 

bh. Fundir eru lögmætir, þegar helming- 
ur nefndarmanna sækir fund. 

c. Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða 
ræður úrslitum mála. 

d. Það teljast ekki greidd atkvæði, ef 
setið er hjá. 

e. Nefndarmaður getur aðeins verið full- 
trúi fyrir eitt land og aðeins greitt 
atkvæði í nafni þess. 

9. Sambandslöndum, sem ekki eiga 
fulltrúa í framkvæmdanefndinni, skal 
leyft að senda áheyrnarfulltrúa. 

10.  Framkvæmdanefndin setur sér 
cigin þingsköp. 
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ö) in accordance with the decisions 
of the Assembly and having regard 
lo circumstances arising between 
two ordinary sessions of the As- 
sembly, take all necessary measures 
to ensure the execution of the 
program of the Union by the 
Director General; 

6) perform such other functions as 
are allocated to it under this Con- 
vention. 

b. With respect to matters which are of 
interest also to other Unions admini- 
stered by the Organization, the Execu- 
tive Committee shall make its decis- 
ions after having heard the advice of 
the Coordination Committee of the 
Organization. 

7. 
a. The Executive Committee shall meet 

once a year in ordinary session upon 
convocation by the Director General, 
preferably during the same period and 
at the same place as the Coordina- 
tion Committee of the Organization. 

hb. The Executive Committee shall meet 
in extraordinary session upon con- 
vocation by the Director General, 
either on his own initiative, or at the 
request of its Ghairman or one- 
fourth of its members. 

a. Each country member of the Execu- 
tive Committee shall have one vote. 

b. One-half of the members of the 
Executive Committee shall consti- 

tute a quorum. 

c. Decisions shall be made by a simple 
majority of the votes cast. 

d. Abstentions shall not be considered 
as votes. 

e. ÁA delegale may represent, and vote 
in the name of, one country only. 

9. Countries of the Union not memb- 

ers of the Executive Committee shall be 

admilted to its meetings as observers. 
10. The Executive Committee shall 

adopt its own rules of procedure. 
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24. gr. 
1. 

a. Alþjóðaskrifstofan hefur með hönd- 
um framkvæmdastörf fyrir samband- 
ið og tekur við af sambandsskrifstof- 
unni, sem stofnuð var samkvæmt Al- 
bjóðasáttmálanum til verndar eignar- 
réttindum á sviði iðnaðar. 

bh. Alþjóðaskrifstofunni ber einkum að 
annast skrifstofuhald fyrir hinar 
ýmsu stofnanir sambandsins. 

c. Framkvæmdastjóri alþjóðasamtak- 
anna skal vera framkvæmdastjóri 

sambandsins og koma fram fyrir þess 
hönd. 

2. Alþjóðaskrifstofan skal viða að sér 
upplýsingum, er varða vernd höfundar- 
réttar, og gefa þær út. Skulu sambands- 
löndin þegar í stað tilkynna skrifstofunni 
um öll ný lög og opinber fyrirmæli um 
vernd höfundarréttar. 

3. Alþjóðaskrifstofan skal 
mánaðarrit. 

4. Alþjóðaskrifstofan veitir sambands- 
löndunum samkvæmt beiðni þeirra upp- 
lýsingar um málefni, sem varða vernd 
höfundarréttar. 

5.  Alþjóðaskrifstofan skal annast 
rannsóknir og láta í té þjónustu, sem 
stuðli að því að auðvelda vernd höfund- 
arréttar. 

6. Framkvæmdastjórinn og þeir starfs- 
menn, sem hann tilnefnir, skulu án at- 
kvæðisréttar sitja fundi sambandsþinsgs- 

gefa út 

ins, framkvæmdanefndarinnar og ann- 
arra sérfræðinganefnda og starfshópa. 
Framkvæmdastjórinn eða starfsmaður, 
sem hann tilnefnir, skulu sjálfkrafa vera 
ritarar þessara aðila. 

7. 
a. Alþjóðaskrifstofan skal samkvæmt 

fyrirmælum sambandsþingsins og í 
samvinnu við framkvæmdanefndina 
annast undirbúning að ráðstefnum til 
endurskoðunar á ákvæðum sáttmál- 
ans öðrum en 2226. gr. 

b. Alþjóðaskrifstofunni er heimilt að 

ráðfæra sig við stjórnardeildir og al- 
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Article 24 

a. The administrative tasks with respect 
to the Union shall be performed by 
the International Bureau, which is a 

continuation of the Bureau of the 
Union united with the Bureau of the 
Union established by the Internat- 
ional Convention for the Protection 
of Industrial Property. 

b. In particular, the International Bureau 

shall provide the secretariat of the 
various organs of the Union. 

c. The Director General of the Organiza- 
tion shall be the chief executive of 
the Union and shall represent the 
Union. 

2. The International Bureau shall 
assemble and publish information con- 
cerning the protection of copyright. 
Each country of the Union shall promptly 
communicate to the International Bureau 
all new laws and official texts con- 
cerning the protection of copyright. 

3. The International Bureau shall 
publish a monthly periodical. 

4. The International Bureau shall, on 
request, furnish information to any 
country of the Union on matters con- 
cerning the protection of copyright. 

5. The International Bureau shall 
conduct studies, and shall provide ser- 
vices, designed to facilitate the protec- 
tion of copyright. 

6. The Director General and any staff 
member designated by him shall partici- 
pate, without the right to vote, in all 
meetings of the Assembly, the Executive 
Committee, and any other committee of 
experts or working group. The Director 
General, or a staff member designated by 
him, shall be ex officio secretary of these 

bodies. 

7. 
a. The International Bureau shall, in 

accordance with the directions of the 
Assembly and in cooperation with the 
Executive Committee, make the pre- 
parations for the conferences of revi- 
sion of the provisions of the Con- 
vention other than Articles 22 to 26. 

b. The International Bureau may consult 
with intergovernmental and inter-
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þjóðlegar stofnanir, þótt ekki séu á 
vegum ríkisstjórna, varðandi undir- 
búning að ráðstefnum til endurskoð- 
unar. 

c. Framkvæmdastjórinn og þeir starfs- 
menn, sem hann tilnefnir, skulu taka 

þátt í umræðum á þessum ráðstefn- 
um, en hafa ekki atkvæðisrétt. 

8. Alþjóðaskrifstofan skal framkvæma 
önnur þau verkefni, sem henni verða 
falin. 

25. gr. 
1. 

a. Sambandið skal hafa fjárlög. 
Þ. Í fjárlögum sambandsins skulu með- 

taldar tekjur og gjöld sambandsins 
beinlínis, framlag þess til sameiginlegs 
kostnaðar sambandanna og, þegar 
þannig stendur á, fjárhæð sú, sem 
veitt er til að standast kostnað af ráð- 
stefnu alþjóðasamtakanna. 

c. Sá kostnaður, sem ekki verður rakinn 
til sambandsins eingöngu, heldur 

einnig til eins eða fleiri sambanda, 
sem stjórnað er af alþjóðasamtökun- 
um, skal talinn sameiginlegur kostn- 
aður. Hlutdeild sambandsins í þessum 
kostnaði skal fara eftir þeim hag, sem 
sambandið hefur af honum. 

2. Fjárlög sambandsins skulu þannig 
úr garði gerð, að tekið sé hæfilegt tillit 
til þarfarinnar á að samræma þau fjár- 
hagsáætlunum annarra sambanda, sem 
alþjóðasamtökin stjórna. 

3. Fjárlögum sambandsins koma tekj- 
ur með eftirtöldum hætti: 
1) framlög sambandslandanna; 

2) laun og greiðslur fyrir þjónustu, sem 
alþjóðaskrifstofan lætur í té á vegum 
sambandsins; 

3) sala á ritum alþjóðaskrifstofunnar 
varðandi sambandið og höfundarlaun 
fyrir þau; 

4) gjafir, arfur og styrkir; 
5) leigur, vextir og ýmsar aðrar tekjur. 

4. 

a. Sambandslöndunum skal skipt í 
flokka til ákvörðunar á framlagi 
Þeirra til fjárlaganna, og skulu sam- 
bandslöndin greiða  ársframlög á 
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national non-governmental organiza- 

tions concerning preparations for 
conferences of revision. 

0 The Director General and persons 
designated by him shall take part, 
without the right to vote, in the 
disenssions at these conferences. 

8. The International Bureau shall 

carry out any other tasks assigned to il. 

Article 25 

a. The Union shall have a budget. 
b. The budget of the Union shall include 

the income and expenses proper to 
the Union, its contribution to the 
budget of expenses common to the 
Unions, and, where applicable, the 
sum made available to the budget of 
the Conference of the Organization. 

c. Expenses not attributable exclusively 
to the Union, but also to one or more 
other Unions administered by the 
Organization shall be considered as 
expenses common to the Unions. The 
share of the Union in such common 
expenses shall be in proportion to the 
interest the Union has in them. 

2. The budget of the Union shall be 
established with due regard to the 
requirements of coordination with the 

budgets of the other Unions administered 
by the Organization. 

3. The budget of the Union shall be 
financed from the following sources: 
1) contributions of the countries of the 

Union; 
2) fees and charges due for services 

performed by the International Bureau 
in relation to the Union; 

ö) sale of, or royalties on, the publica- 
tions of the International Bureau 
concerning the Union; 

4) gifts, bequests, and subventions; 

5) rents, interests, and other miscella- 

neous income. 

a. For the purpose of establishing its 
contribution towards the budget, each 

country of the Union shall belong to 
a class, and shall pay its annual
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b. 

d. 

grundvelli eininsartölu, sem þannig 

er ákveðin: 

I. flokkur 25 

II. flokkur 20 

TI. flokkur 15 

ÍV. flokkur 10 

V. flokkur 5 

VI. flokkur 3 
VIL flokkur 1 

Ef sambandsland hefur ekki þegar til- 
kynnt um það, skal það um leið og 
það afhendir fullgildingar- eða aðild- 
arskjöl tilkynna, hvar í flokki það 
vilji vera. Sambandslandi er heimilt 
að skipta um flokk. Ef það kýs að 
fara í lægri flokk, verður það að til- 

kynna það sambandsþinginu á reglu- 
legu þingi þess. Tekur breytingin 
gildi frá byrjun næsta almanaksárs 
eftir reglulegt þing. 

Ársframlag sambandslands skal vera 
eins hár hluti af þeirri fjárhæð, sem 
sambandslöndin öll leggja til árlegum 
fjárlögum þess, eins og einingartala 
sambandslands er hár hluti af saman- 
lagðri einingartölu allra landanna, 
sem framlög greiða. 
Framlögin falla í gjalddaga 1. janúar 
ár hvert. 

Ef land er í vanskilum um greiðslu 
framlags síns, skal það ekki hafa at- 
kvæðisrétt í neinum þeim samtökum 
sambandsins, sem það tekur þátt í, ef 

fjárhæð sú, sem það er í vanskilum 
um, nemur þeim framlögum, sem því 
var alls skylt að greiða fyrir tvö síð- 
ustu ár, eða hærri fjárhæð. Hverjum 

samtökum sambandsins er þó heimilt 

að leyfa því landi að fara áfram með 
atkvæðisrétt í þeim samtökum, ef og 
svo lengi sem þau þykjast fullviss um. 
að greiðsludrátturinn stafi af sérstök- 
um og óviðráðanlegum ástæðum. 

Ef fjárlög hafa ekki verið samþykkt 
fyrir byrjun næsta reikningstímabils, 
skal farið eftir fjárlögum fyrra árs í 
samræmi við ákvæði fjármálareglu- 
gerðarinnar. 

5. Reiknað skal út hver laun og sreiðsl- 
ur séu útistandandi fyrir þjónustu, sem 
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contributions on the basis of a number 

of units fixed as follows: 

Class Í 25 

Class IT 20 

Class IN 15 

Class IV 10 

Class V 5 

Class VI 3 

Class VII 1 

Unless it has already done so, each 

country shall indicate, concurrently 
with depositing its instrument of rati- 
fication or accession, the class to 

which it wishes to belong. Any 
country may change class. If it 
chooses a lower class, the country 

must announce it to the Assembly at 
one of its ordinary sessions. Ány such 
change shall take effect at the be- 
ginning of the calendar year following 

the session. 

The annual contribution of each 
country shall be an amount in the 
same proportion to the total sum to 
be contributed to the annual budget 
of the Union by all countries as the 
number of its units is to the total of 
the units of ali contributing countries. 
Contributions shall become due on 
the first of January of each year. 
A country which is im arrears in the 

payment of its contributions shall 

have no vote in any of the organs of 
the Union of which it is a member if 
the amount of its arrears equals or 
exceeds the amount of the contribu- 
tions due from it for the preceding 
two full years. However, any organ 

of the Union may allow such a coun- 

try to continue to exercise its vole in 

that organ if, and as long as, it is 

satisfied that the delav in payment is 
due to exceptional and unavoidable 

circumstances. 

If the budget is not adopted before 
the beginning of a new financial 
period, it shall be at the same level 

as the budget of the previous year, 
in accordance with the financial 
regulations. 

5. The amount of the fees and charges 
due for services rendered by the Inter- 

A 21



Nr. 

a. 

b. 

a. 

b. 

80. 

alþjóðaskrifstofan hefur látið í té á 
vegum sambandsins, og skal fram- 
kvæmdastjórinn annast um að til- 
kynna það sambandsþinginu og fram- 
kvæmdanefndinni. 

6. 

Sambandið skal hafa framkvæmda- 
sjóð, og skal hann stofnaður með 
einni greiðslu frá hverju sambands- 
landi. Ef sjóðurinn verður ófullnægj- 
andi, skal sambandsþingið ákveða um 
aukningu hans. 
Byrjunarframlas hvers lands til um- 
rædds sjóðs, eða þátttaka þess í aukn- 
ingu hans, skal vera ákveðið hlutfall 
af ársframlagi landsins á því ári, sem 
sjóðurinn er stofnaður eða aukningin 
ákveðin. 

Hlutföllin og greiðsluskilmálar skulu 
ákveðnir af sambandsþinginu sam- 
kvæmt tillögum framkvæmdastjórans 
og eftir að það hefur leitað ráða sam- 
ræmingarnefndar alþjóðasamtakanna. 

7. 
Í samningi þeim um aðalstöðvarnar, 
sem gerður er við landið, þar sem þær 
hafa aðsetur, skal tekið fram, að jafn- 
an þegar framkvæmdasjóðurinn verði 
ófullnægjandi, skuli það land leggja 
honum fé. Um fjárhæð þessa framlags 
og skilmálana fyrir veitingu þess 
skulu gerðir sérstakir samningar 
hverju sinni milli landsins og alþjóða- 
samtakanna. Meðan á landinu hvílir 
sú skylda að láta slík framlög í té, 
skal það sjálfkrafa hafa sæti í fram- 
kvæmdanefndinni. 

Land það, sem um getur í a-lið, og 
alþjóðasamtökin hafa hvort um sig 

rétt til að segja upp samningnum um 
framlagsskylduna með skriflegri til- 
kynningu. Tekur uppsögnin gildi eftir 
þrjú ár frá lokum þess árs, þegar til- 
kynning var send. 

8. Eitt eða fleiri sambandslönd eða 

utan að komandi endurskoðendur skulu 

annast endurskoðun reikninganna í sam- 
ræmi við ákvæði fjármálareglugerðar- 
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ational Bureau in relation to the Union 

shall be established, and shall be reported 
to the Assembly and the Executive Com- 

miltee, by the Director General. 

b. 

a 

b. 

h 

6. 
The Union shall have a working 
capital fund which shall be consti- 
tuted by a single payment made by 
each country of the Union. If the 
fund becomes insufficient, an increase 
shall be decided by the Assembly. 
The amount of the initial payment of 
each country to the said fund or of 
its participation in the increase there- 
of shall be a proportion of the con- 
tribution of that country for the year 
in which the fund is established or 
the increase decided. 
The proportion and the terms of 
payment shall be fixed by the As- 
sembly on the proposal of the Direc- 
tor General and after it has heard the 
advice of the Coordination Committee 
of the Organization. 

7. 

„In the headquarters agreement con- 
cluded with the country on the terri- 
tory of which the Organization has 
its headquarters, it shall be provided 
that, whenever the working capital 
fund is insufficient, such country shall 
grant advances. The amount of these 
advances and the conditions on which 
they are granted shall be the subject of 
separate agreements, in each case, bet- 
ween such country and the Organiza- 

tion. As long as it remains under the 

obligation to grant advances, such 
country shall have an ex officio seat 

on the Executive Committee. 
The country referred to in subpara- 

graph (a) and the Organization shall 
each have the right to denounce the 
obligation to grant advances, by 
written — notificalion.  Denunciation 
shall take effect three years after the 
end of the year in which it has been 
notified. 

8. The auditing of the accounts shall 

e effecled by one or more of the coun- 

tries of the Union or by external auditors, 
a s provided in the financial regulations,
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innar. Skulu þeir tilnefndir af sambands- 
þinginu með samþykki þeirra. 

26. gr. 
1. Land, sem á aðild að sambands- 

þinginu, framkvæmdanefndin og fram- 
kvæmdastjórinn geta hver um sig borið 
fram tillögur til breytingar á 22., 23., 24. 
og 25. gr., svo og tm breytingar á þess- 
ari grein. Skal framkvæmdastjórinn til- 
kynna slíkar tillögur þeim löndum, sem 
aðild eiga að sambandsþinginu, a. m. k. 
sex mánuðum áður en þær verða teknar 
þar til meðferðar. 

2. Breytingar á greinum þeim, sem rætt 
er um í Í. mer. skulu samþykktar af 
sambandsþinginu, og þarf til þess þrjá 
fjórðu hluta greiddra atkvæða. Þó þarf 
fjóra fimmtu hluta sreiddra atkvæða til 
að breyta 22. grein og þessari grein. 

3. Breytingar á greinum þeim, sem rætt 

er um í Í. mgr. taka gildi einum mánuði 
eftir að framkvæmdastjórinn hefur feng- 
ið í hendur skriflegar tilkynningar um 
það frá þremur fjórðu hlutum landa 
beirra, sem aðild áltu að sambandsþins- 
inn, þegar breytingarnar voru þar sam- 
Þykktar, að þær hafi verið samþykktar 
á stjórnskipulegan hátt í landi því, sem 
hlut á að máli. Sérhver breyting á þess- 
um grein, sem þannig er samþykkt, 
skal vera bindandi fyrir öll þau lönd, sem 
aðild eiga að sambandsþinginu, þegar 
breytingin tekur gildi, eða verða síðar 
aðilar að því. Þó skal hver sú breyting, 
sem felur í sér aukningu á fjárskuldbind- 
ingum landanna, einungis binda þau lönd, 
sem hafa tilkynnt um samþykki sitt til 
þeirrar breytingar. 

21. gr. 
I. Sáttmáli þessi skal tekinn til endur- 

skoðunar í því skyni, að lagðar verði 

fram tilögur til endurbóta á kerfi sam- 

bandsins. 
2. Fulltrúar sambandslandanna skulu 

í þessu skyni halda með sér ráðstefnur 
í sambandslöndunnm hverju á eftir öðru. 

3. Breytingar á samningi þessum, þar 
með taldar breytingar á viðaukanum, 
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They shall be designated, with their 
agreement, by the Assembly. 

Article 26 
1. Proposals for the amendment of 

Articles 22, 23, 24, 25, and the present 

Article, may be initiated by any country 
member of the Assembly, by the Execu- 
tive Committee, or by the Director 

General. Such proposals shall be com- 
municated by the Director General to the 
member countries of the Assembly at 
least six months in advance of their 
consideration by the Assembly. 

2. Amendments to the Articles referred 
to in paragraph (1) shall be adopted by 
the Assembly. Adoption shall require 
three-fourths of the votes cast, provided 
that any amendment of Article 22, and of 
the present paragraph, shall require four- 
fifths of the votes cast. 

3. Any amendment to the Articles 
referred to in paragraph (1) shall enter 
into force one month after written 
notificalions of acceptance, effected in 

accordance with their respective consti- 
tutional processes, have been received by 
the Director General from three-fourths 
of the countries members of the Assembly 
at the time it adopted the amendment. 
Any amendment to the said Articles thus 
accepted shall bind all the countries 
which are members of the Assembly at 
the time the amendment enters into 
force, or which become members thereof 
at a subsequent date, provided that any 
amendment increasing the financial 

obligations of countries of the Union 
shall bind only those countries which 
have notified their acceptance of such 
amendment. 

Article 27 
1. This Convention shall be submitted 

to revision with a view to the introduc- 
tion of amendments designed to improve 
the system of the Union. 

2. For this purpose, conferences shall 
be held successively in one of the coun- 
tries of the Union among the delegates 
of the said countries. 

3. Subject to the provisions of Article 
26 which apply to the amendment of
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verða aðeins samþykktar með samhljóða 
greiddum atkvæðum, sbr. þó ákvæði 26. 

greinar um breytingar á ákvæðum 22.— 
26. greinar. 

a. 

b. 

a. 

b. 

28. gr. 
1 
Hvert það sambandsland, sem hefur 
undirritað þennan samning, getur full- 
gilt hann, og ef það hefur ekki undir- 
ritað hann, getur það serzt aðili að 
honum. Fullgildingar- og aðildarskjöl 
skulu afhent framkvæmdastjóranum. 
Sérhvert sambandsland setur lýst því 

vfir í fullgildingar- eða aðildarskjöl- 
um sínum, að fullgilding þess eða 
aðildarákvörðun taki ekki til 121. 
greinar eða til viðaukans, þó þannig, 
að ef umrætt land hefur áður gefið 
yfirlýsingu samkvæmt 1. mgr. VI. 
greinar viðaukans, getur það aðeins 
lýst því yfir í skjölum sínum, að full- 

gilding þess eða aðildarákvörðun taki 
ekki til 1.--20. greinar. 
Hvert það sambandsland, sem í full- 

gildingar- eða aðildarskjölum sinum 
hefur í samræmi við ákvæði b-liðsins 
undanþegið sig þeim ákvæðum, sem 
þar er vísað til, getur síðar ákveðið, 
að fullgildins þess eða aðildarákvörð- 
un skuli taka til þeirra ákvæða. Skal 
yfirlýsing þess efnis afhent fram- 
kvæmdastjóranum. 

2. 
1—-21. grein og viðaukinn öðlast gildi, 
þegar liðnir eru þrír mánuðir frá því, 
að fullnægt hefur verið báðum eftir- 
farandi skilyrðum: 
1) þegar a. m. k. fimm sambandslönd 

hafa fullgilt þennan samning eða 
serzt aðilar að honum, án þess að 
hafa gefið út yfirlýsingu sam- 
kvæmt b-lið 1. mgr., og 

2) þegar Frakkland, Spánn, Stóra- 
Bretland, Norður-Írland og Banda- 
ríkin eru orðin bundin af Almenna 
höfundarréttarsáttmálanum (Uni- 

versal Copyright Convention) eftir 
þá endurskoðun, sem fram fór á 

honum í París 24. júlí 1971. 
Gildistakan, sem um er rætt í a-lið, 
skal eiga við þau sambandslönd, sem 
a. m. k. þremur mánuðum fyrir gildis- 
tökuna hafa skilað fullgildingar- eða 
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Articles 22 to 26, any revision of this 
Act, including the Appendix, shall require 
the unanimity of the votes cast. 

a. 

b. 

a. 

b. 

Article 28 
1. 
Any country of the Union which has 
signed this Act may ratify it, and, if 
it has not signed it, may accede to it. 

Instruments of ratification or acces- 
sion shall be deposited with the 
Director General. 
Any country of the Union may declare 
in its instrument of ratification or 
accession that its ratification or ac- 
cession shall not apply to Articles 1 
to 21 and the Appendix, provided that, 
if such country has previously made 
a declaration undir VI 1 of the Ap- 
pendix, then it may declare in the 
said instrument only that its ratifica- 
tion or accession shall not apply to 
Articles 1 to 20. 
Any country of the Union which, in 
accordance with subparagraph (b), 

has excluded provisions therein re- 
ferred to from the effects of its rati- 
fication or accession may at any later 
time declare that it extends the effects 
of its ratification or accession to those 
provisions. Such declaration shall be 
deposited with the Director General. 

2. 
Articles 1 to 21 and the Appendix shall 
enter into force three months after 
both of the following two conditions 
are fulfilled: 
1) at least five countries of the Union 

have ratified or acceded to this 
Act without making a declaration 

undir parapraph Í (b), 

France, Spain, the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Tre- 
land, and the United States of 
America, have become bound by 
the Universal Copyright Conven- 
tion as revised at Paris on July 
24, 1971. 

The entry into force referred to in 
subparagraph (a) shall apply to those 
countries of the Union which, at least 

three months before the said entry
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aðildarskjölum, sem ekki hafa að 
seyma yfirlýsingu samkvæmt b-lið 
I. mgr. 

c. Að því er varðar hvert það sambands- 
land, sem b-liður þessarar málsgrein- 
ar tekur ekki til, sem fullgildir eða 

gerist aðili að þessum samningi, án 
þess að gefa yfirlýsingu samkvæmt 
b-lið 1. mgr. skulu 121. grein og við- 
aukinn öðlast gildi eftir þrjá mánuði 
frá þeim degi, að framkvæmdastjór- 
inn hefur tilkynnt um afhendingu á 
viðeigandi fullgildingar- eða aðildar- 
skjölum, nema tiltekin hafi verið síð- 
ari dagsetning í þeim skjölum, sem 
afhent hafa verið. Í síðara tilvikinu 
skulu 1 —21. grein og viðaukinn öðl- 
ast gildi gagnvart því landi á þeim 
degi, sem þannig er tiltekinn. 

d. Ákvæði stafliða a—ce hafa ekki áhrif 
á gildi VI. greinar viðaukans. 

3. Að því er varðar hvert það sam- 
bandsland, sem fullgildir eða gerist aðili 
að þessum samningi, með eða án yfir- 
Iýsingar samkvæmt b-lið 1. mgr., skulu 
22—-38. grein öðlast gildi eftir þrjá mán- 

uði frá þeim degi, að framkvæmdastjór- 
inn hefur tilkynnt um afhendingu á við- 
eigandi fullgildingar- eða aðildarskjöl- 
um, nema tiltekin hafi verið síðari das- 
selning í skjölum þeim, sem afhent hafa 
verið. Í síðara tilvikinu skulu 22.—38. 
grein öðlast gildi gagnvart því landi á 
þeim degi, sem þannig er tiltekinn. 

29. gr. 
I. Hvert það land, sem er utan við sam- 

bandið, getur gerzt aðili að þessum samn- 
ingi og orðið þannig aðili að sáttmálan- 
um og meðlimur sambandsins. Aðildar- 
skjöl skulu afhent framkvæmdastjóran- 
um. 

2. 
a. Að því er varðar sérhvert land utan 

sambandsins, öðlast sáttmáli þessi 
gildi þremur mánuðum eftir þann das, 
að framkvæmdastjórinn hefur til- 
kynnt um afhendingu á aðildarskjali, 
nema síðari dagur hafi verið tiltekinn 
í skjali því, sem afhent hefur verið, 

sbr. þó staflið b. Í síðara tilvikinu skal 
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into force, have deposited instruments 
of ratification or accession not con- 

taining a declaration under paragraph 

1 (b). 
c. With respect to any country of the 

Union not covered by subparagraph 
(b) and which ratifies or accedes to 
this Act without making a declara- 
tion under paragraph 1 (b), Articles 
1 to 21 and the Appendix shall enter 
into force three months after the date 
on which the Director General has 
notified the deposit of the relevant 
instrument of ratification or acces- 

sion, unless a subsequent date has 
been indicated in the instrument de- 

posited. In the latter case, Articles 1 

to 21 and the Appendix shall enter 
into force with respect to that country 
on the date thus indicated. 

d. The provisions of subparagraphs (a) 
to (ec) do not affect the application 
of Article VI of the Appendix. 

3. With respect to any country of the 
Union which ratifies or accedes to this 

Act with or without a declaration made 
under paragraph Í (bh), Articles 22 to 38 
shall enter into force three months after 

the date on which the Director General 
has notified the deposit of the relevant 
instrument of ratification or accession, 
unless a subsequent date has been indi- 
caled in the instrument deposited. Ín the 
latter case, Articles 22 to 38 shall enter 
into force with respect to that country 
on the date thus indicated. 

Article 29 
1. Any country outside the Union may 

accede to this Act and thereby become 

party to this Convention and a member 
of the Union. Instruments of accession 
shall be deposited with the Director 

General. 

2. 

a. Subject to subparagraph (b), this 
Concention shall enter into force with 
respect to any country outside the 
Union three months after the date on 
which the Director General has noti- 

fied the deposit of its instrument of 
accession, unless a subsequent date 

has been indicated in the instrument
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sáttmálinn öðlast gildi gagnvart því 
landi á þeim degi, sem þannig er til- 
tekinn. 

bh. Ef gildistakan samkvæmi staflið a á 
sér stað á undan gildistöku 121. 

greinar og gildislöku viðankans sam- 
kvæmt a-lið 2. mgr. 28. gr., skal land- 
ið á meðan vera bundið af 120. 
gr. Brússelsamningsins, í stað þess að 
vera bundið af 1.—21. gr. og af við- 
aukanum. 

29. gr. a. 
Fullgilding þessa samnings eða yfirlýs- 

ing um aðild að honum af hálfu hvers 
þess lands, sem ekki er bundið af 22— 

38. gr. Stokkhólmssamnings þessa sáti- 
mála, skal — einungis með hliðsjón af 
2. mgr. 14. gr. sáttmálans, sem til alþjóða- 
samtakanna stofnaði — jafngilda full- 
gildingu umrædds Stokkhólmssamnings, 
eða yfirlýsingu um aðild að honum, með 
þeim takmörkunum, sem greindar eru Í 
1. tölulið b-liðs 1. mgr. 28. gr. hans. 

30. gr. 
1. Fullgilding eða aðildaryfirlýsing 

skal kafa sjálfkrafa í för með sér sam- 
þykki á öllum ákvæðum þessa sáttmála 
og rétt til að neyta alls þess hagræðis, 
sem hann veitir, sbr. þó undantekningar 
þær, sem leyfðar eru í 2. mgr. þessarar 
greinar, í b-lið í. mgr. 28. gr., í 2. mgr. 
ðð. gr. og í viðaukanum. 

2. 
a. Hvert það sambandsland, sem full- 

gildir þennan samning eða gerist aðili 
að honum, skal halda áfram að njóta 
góðs af þeim fyrirvörum, sem það hef- 

ur áður gert, að því tilskildu, að það 
gefi út yfirlýsingu þess efnis, þegar 
það afhendir fullgildingar- eða aðild- 
arskjöl sín, sbr. þó 2. mgr. V. greinar 

viðaukans. 
b. Sérhvert land utan sambandsins getur 

lýst því yfir um leið og það gerist aðili 
að þessum sáttmála, sbr. þó 2. mgr. 

V. gr. viðaukans, að það hafi í hyggju 
að láta ákvæði 5. gr. sambandssátt- 
málans frá 1886, eins og frá honum 
var gengið í París 1896, gilda a. m. k. 
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deposited. In the latter case, this Con- 
vention shall enter into force with 
respect to that country on the date 
hus indicated. 

bh. If the entry into force according to 
subparagraph (a) precedes the entry 
into force of Articles 1 to 21 and the 
Appendix according to Article 28-2 
(a), the said country shall, in the 

meantime, be bound, instead of by 
Articles 1 to 21 and the Appendix, by 
Articles 1 to 20 of the Brussels Act of 
this Convention. 

Article 29bis 

Ratification of or accession to this Act 

by any country not bound by Articles 
22 to 38 of the Stockholm Act of this Con- 

vention shall, for the sole purposes of 
Article 14-2 of the Convention establi- 
shing the Organization, amount to rati- 
fication of or accession to the said Stock- 

holm Aet with the limitalion set forth 

in Árticle 28-1 (b) (1) thereof. 

Article 30 
1. Subject to the exceptions permitted 

by paragraph 2 of this Article, by Article 
28-1 (bh), by Article 33-2, and by the 
Appendix, ratification or accession shall 
automatically entail acceptance of all the 
provisions and admission to all the 
advantages of this Convention. 

2. 
a. Any country of the Union ratifying 

or acceding to this Act may, subject 
to Article V-2 of the Appendix, retain 
the benefit of the reservations it has 
previously formulated on condition 
that it makes a declaration to that 
effect at the time of the deposit of its 
instrument of ratification or acces- 
sion. 

b. Any country outside the Union may 

declare, in acceding to this Conven- 
tion and subject to Article V-2 of the 
Appendix, that it intends to substitute, 
temporarily at least, for Article 8 of 

this Act concerning the right of trans- 
lation, the provisions of Article 5 of
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um stundarsakir, í stað 8. gr. þessa 
samnings, um rétt til að gera þýðing- 
ar, enda sé það greinileg forsenda, að 
umrædd ákvæði taki aðeins til þýð- 
inga á tungumál, sem almennt sé notað 
í því landi. Að áskildum ákvæðum 
b-liðs 6. mgr. 1. gr. í viðaukanum, er 

hverju landi heimilt, hvað viðvíkur 

réttinum til að þýða verk, sem upp- 
runnin eru í landi, sem notfærir sér 
slíkan fyrirvara, að láta í té vernd, 
er sé jafnmikil og sú vernd, sem látin 
er í té í síðarnefnda landinu. 

c. Sérhvert land getur hvenær sem er 
fallið frá þessum fyrirvörum með til- 
kynningu til framkvæmdastjórans. 

öl. gr. 
1. Sérhvert land getur lýst því yfir í 

fullgildingar- eða aðildarskjali sínu, eða 
tilkynnt framkvæmdastjóranum það með 
skriflegri tilkynningu hvenær sem er, að 
sáttmáli þessi skuli gilda um öll þau 
landssvæði eða hluta af þeim, sem til- 
greind eru Í yfirlýsingu eða tilkynningu 
og landið annast utanríkismál fyrir. 

2. Sérhvert land, sem hefur gefið slíka 
yfirlýsingu eða sent frá sér slíka tilkynn- 
ingu, getur hvenær sem er tilkynnt fram- 
kvæmdastjóranum, að þessi sáttmáli skuli 

hætta að gilda á öllum landssvæðunum 

eða á hluta af þeim. 
3. 

a. Sérhver yfirlýsing samkvæmt Í. mgr. 
skal öðlast gildi sama daginn og full- 
sildingar- eða aðildarskjöl þau, sem 
hún var í, öðluðust gildi, og sérhver 
tilkynning samkvæmt þeirri málsgrein 
skal öðlast gildi þremur mánuðum eft- 

ir að framkvæmdastjórinn hefur til- 
kynnt um hana. 

b. Sérhver tilkynning samkvæmt 2. mgr. 
skal öðlast gildi tólf mánuðum eftir 
að hún barst framkvæmdastjóranum í 
hendur. 

4. Grein þessi skal á engan hátt skilin 
þannig, að hún gefi til kynna viðurkenn- 
ingu  sambandslands á raunverulegu 
ástandi á landssvæði, sem annað sam- 
bandsland hefur látið sáttmála þennan 
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the Union Convention of 1886, as 

completed at Paris in 1896, on the 

clear understanding that the said pro- 
visions are applicable only to trans- 

lations into a language in general use 
in the said country. Subject to Article 
1-6 (bh) of the Appendix, any country 

has the right to apply, in relation to 
the right of translation of works 
whose country of origin is a country 
availing itself of such a reservation, 
a protection which is equivalent to 
the protection granted by the latter 
country. 

c. Any country may withdraw such re- 
servations at any time by notification 
addressed to the Director General. 

Article 31 
1. Any country may declare in its 

instrument of ratification or accession, 

or may inform the Director General by 
written notification at any time there- 
after, that this Convention shall be appli- 

cable to all or part of those territories, 
designated in the declaration or notifica- 
tion, for the external relations of which 

it is responsible. 
2. Any country which has made such 

a declaration or given such a notification 
may, at any time, notify the Director 
General that this Convention shall cease 
to be applicable to all or part of such 
territories. 

3. 
a. Any declaration made under para- 

graph 1 shall take effect on the same 
date as the ratification or accession in 
which it was included, and any noti- 
fication given under that paragraph 

shall take effect three months after its 
notification by the Director General. 

b. Any notification given under para- 
graph 2 shall take effect twelve months 
after its receipt by the Director 
General. 

4. This Article shall in no way be 
understood as implying the recognition 
or tacit acceptance by a country of the 
Union of the factual situation concerning 
a territory to which this Convention is
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ná til með yfirlýsingu samkvæmt 1. mgr., 
eða að það sætti sig þegjandi við ástandið. 

32. gr. 
1. Samningur þessi skal að því er varð- 

ar samskiptin milli sambandslandanna og 
að svo miklu leyti, sem hann getur átt 
við, koma í stað Bernarsáttmálans 9. 
september 1886 og í stað þeirra endur- 
skoðunarsamninga, sem seinna voru 
gerðir. Þeir samningar, sem áður giltu, 
skulu halda áfram að gilda, í heild sinni, 
eða að svo miklu leyti, sem þessi samn- 
ingur kemur ekki í þeirra stað samkvæmt 
næstu setningu fyrir ofan, í samskiptum 
við þau sambandslönd, sem ekki fullgilda 
þennan samning eða gerast aðilar að hon- 
um. 

2. Þau lönd utan sambandsins, sem 
verða aðilar að þessum samningi. skulu 
með þeim fyrirvara, sem um er rætt í 8. 
mgr., beita honum gagnvart öllum sam- 
bandslöndum, sem ekki eru bundin af 
þessum samningi eða, enda þótt þau séu 
það, hafa gefið yfirlýsingu samkvæmt 
b-lið 1. mgr. 28. gr. Lönd þessi viður- 
kenna, að umræddum sambandslöndum 
skuli í samskiptum við þau 
Í) vera heimilt að láta gilda ákvæði nýj- 

asta samningsins, sem þau eru bundin 
af, og 

2) vera heimilt, með þeim fyrirvara, sem 
um er rætt í 6. mgr. Í. gr. viðaukans, 
að haga verndinni í samræmi við þá 
vernd, sem samningur þessi veitir. 

3. Hvert það sambandsland, sem hef- 
ur notfært sér eitthvað af þeim heimild- 
um, sem veittar eru í viðaukanum, getur 
látið þau heimildarákvæði viðaukans, 
sem það hefur notfært sér, gilda í sam- 
skiptum sínum við hvert það sambands- 
land, sem ekki er bundið af þessum samn- 
ingi, enda hafi síðarnefnt land fallizt á, 
að ákvæðin skuli gilda. 

3ð. gr. 

I. Allan ágreining milli tveggja eða 
fleiri sambandslanda um túlkun eða 
framkvæmd á þessum sáttmála, sem ekki 
verður leystur með samkomulagi, er 
hverju landi, sem hlut á að máli, heimilt 
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made applicable by another country of 
the Union by virtue of a declaration 
under paragraph 1. 

Article 32 
I. This Act shall, as regards relations 

between the countries of the Union, and 
to the extent that it applies, replace the 
Berne Convention of September 9, 1886, 
and the subsequent Acts of revision. The 
Acts previously in force shall continue 
to be applicable, in their entirety or to 
the extent that this Act does not replace 
them by virtue of the preceding sentence, 
in relations with countries of the Union 
which do not ratify or accede to this Act. 

2. Countries outside the Union which 
become party to this Act shall, subject 
to paragraph 3, apply it with respect to 
any country of the Union not bound by 
this Act or which, although bound by this 
Act, has made a declaration pursuant to 

Article 28-1 (b). Such countries recognize 
that the said country of the Union, in its 
relations with them: 

I) may apply the provisions of the most 
recent Act by which it is bound, and 

2) subject to Article 1—6 of the Appen- 
dix, has the right to adapt the protec- 
tion to the level provided for by this 
Act. 

3. Any country which has availed itself 
of any of the faculties provided for in 
the Appendix may apply the provisions 
of the Appendix relating to the faculty 
or faculties of which it has availed itself 
in its relations with any other country 
of the Union which is not bound by this 
Act, provided that the latter country has 
accepted the application of the said 
provisions. 

Article 33 
Í. Any dispute between two or more 

countries of the Union concerning the 

interpretation or application of this 
Convention, not settled by negotiation, 

may, by any one of the countries con-
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að bera undir Alþjóðadómstólinn með 
umsókn í samræmi við samþykktir dóm- 
stólsins, nema hlutaðeigandi lönd verði 

ásátt um að leysa málið með öðrum hætti. 
Land það, sem ágreininginn ber undir 
dómstólinn, skal tilkynna það alþjóða- 
skrifstofunni, sem annast um, að önnur 

sambandslönd fái vitneskju um málið. 

2. Sérhvert land getur lýst því yfir um 
leið og það undiritar þennan samning eða 
afhendir fullgildingar- eða aðildarskjöl, 
að það telji sig ekki bundið af ákvæðum 

Í. mgr. Skulu ákvæði 1. mgr. ekki gilda 
um ágreining milli þess lands og nokkurs 
annars sambandslands. 

3. Hvert það land, sem yfirlýsingu hef- 
ur gefið samkvæmt 2. mgr., getur hvenær 

sem er afturkallað yfirlýsingu sína með 
tilkynningu til framkvæmdastjórans. 

34. gr. 
Í. Engu landi skal heimilt að fullgilda 

eða gerast aðili að eldri samningum um 
Þennan sáttmála eftir að 1.--21. gr. og 

viðaukinn hafa óðlazt gildi, sbr. þó 29. 
gr. a. 

2. Eftir að 1.—21. gr. og viðaukinn hafa 

öðlazt gildi, skal engu landi heimilt að 
sefa út yfirlýsingu í samræmi við Ö. gr. 
Bókunarinnar um þróunarlönd, sem 

fest er við Stokkhólmssamninginn. 

30. ST. 

I. Sátlmáli þessi skal gilda án nokk- 
urrar tímatakmörkunar. 

2. Sérhvert land getur sagt upp samn- 

ingi þessum með tilkynningu til fram- 
kvæmdastjórans. Skal slík uppsögn einnig 
talin uppsögn á öllum eldri samningum 
og gilda fyrir það land, sem uppsögnina 
sendir, en sáttmálinn halda áfram að vera 
í fullu gildi gagnvart öðrum sambands- 
löndum. 

3. Uppsögnin tekur gildi, þegar ár er 
liðið frá þeim degi, að framkvæmdastjór- 
inn fékk tilkynningu í hendur. 
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cerned, be brought before the Inter- 

national Court of Justice by application 
in conformity with the Statute of the 
Court, unless the countries concerned 

agree on some other method of settle- 

ment. The country bringing the dispute 
before the Court shall inform the Inter- 
national Bureau; the International Bureau 

shall bring the matter to the attention 
of the other countries of the Union. 

2. Each country may, at the time il 
signs this Act or deposits its instrument 
of ratification or accession, declare that 
it does not consider itself bound by the 
provisions of paragraph (1). With regard 
to any dispute between such country 
and any other country of the Union, the 
provisions of paragraph (1) shall not 
apply. 

3. Any country having made a de- 
claralion in accordance with the provis- 
ions of paragraph (2) may, at any time, 

witlhdraw its declaration by notifica- 

tion addressed to the Director General. 

34. gr. 
I. Subject to Article 29bis, no country 

may ratify or accede to earlier Acts of 
this Convention once Articles 1 to 21 and 
the Appendix have entered into force. 

2. Once Articles 1 to 21 and the Ap- 
pendix have entered into force, no 
country may make a declaration under 
Article 5 of the Protocol Regarding 
Developing Countries attached to the 
Stockholm Act. 

Article 35 

1. This Convention shall remain in 

force without limitation as to time. 

2. Any country may denounce this 
Act by notification addressed to the 
Director General. Such  denunciation 
shall constitule also denunciation of all 

earlier Acts and shall affect the country 

making it, the Convention remaining in 
full force and effect as regards the other 
countries of the Union. 

3. Denuneiation shall take effect one 

year after the dav on which the Director 

General has received the notification. 

A 22
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4. Rétli þeim til uppsagnar, sem veitt- 
ur er í þessari grein, verður ekki beitt 
af nokkru landi fyrr en liðin eru fimm 
ár frá þeim degi, að það gerðist aðili að 
sambandinu. 

36. gr. 
1. Hvert það land, sem er aðili að þess- 

um sáttmála, lofar að lögleiða í samræmi 

við stjórnarskrá sína þau ákvæði, sem 
nauðsynleg eru til að tryggja framkvæmd 
hans. 

2. Gengið er út frá því, að á þeim tíma, 
sem land verður bundið af þessum sátt- 
mála, verði því samkvæmt lögum sin- 
um unnt að framfylgja ákvæðum hans. 

ð7. gr. 

a. Samningur þessi skal undirritaður í 
einu eintaki á frönsku og ensku og 
eintakið varðveitt hjá framkvæmda- 
stjóranum, sbr. þó 2. mgr. 

b. Framkvæmdastjórinn annast um í 
samráði við þær ríkisstjórnir, sem 
hlut eiga að máli, að fyrir hendi séu 

viðurkenndir textar á arabísku, þýzku, 
ítölsku, portúgölsku og spönsku og á 
öðrum þeim tungumálum, sem sam- 
bandsþingið kann að ákveða. 

c. Ef ágreiningur verður um skilning á 
hinum ýmsu textum, skal farið eftir 
franska textanum. 

2. Samningur þessi skal vera opinn til 
undirskriftar þar til 31. janúar 1972. 
Fram að þeim degi skal eintak það, sem 
getur um Í a-lið 1. mgr., varðveitt af ríkis- 
stjórn franska lýðveldisins. 

3. Framkvæmdastjórinn skal staðfesta 
og senda tvö eintök af hinum undirrituðu 
textum til ríkisstjórna allra sambands- 

landanna og til ríkisstjórna allra annarra 

landa, sem þess óska. 
4. Framkvæmdastjórinn skal annast 

um, að samningur þessi verði skrásettur 

hjá aðalskrifstofu Sameinuðu þjóðanna. 
5. Framkvæmdastjórinn skal tilkynna 

ríkisstjórnum allra sambandslandanna 
um undirritanir og um afhendingu full- 
gildingar- eða aðildarskjala og um allar 
yfirlýsingar, sem fyrir koma í slíkum 
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4. The right of denuneiation provided 
by this Article shall not be exercised bv 
any country before ihe expiration of 
five Vears from the date upon which it 
becomes a member of the Union. 

Article 36 
1. Any country party to this Conven- 

tion undertakes to adopt, in accordance 
with ils constitution, the measures neces- 

sary to ensure the application of this 
Convention. 

2. It is understood that, at the time a 

country becomes bound by this Conven- 
tion, it will be in a position under its 
domestic law to give effect to the provis- 
ions of this Convention. 

Article 37 

a. This Act shall be signed in a single 
copy in the French and English 
languages and, subject to paragraph 
2, shall be deposited with the Director 
General. 

bh. Official texts shall be established by 
the Director General, after consulta- 

tion with the interested Governments, 
in the Arabic, German, Italian, Portu- 

guese and Spanish languages, and 
such other languages as the Assembly 
may designate. 

c. In case of differences of opinion on 
the interpretation of the various texts, 
the French text shall prevail. 

2. This Act shall remain open for 
signature until January 31, 1972. Until that 

date, the copy referred to in paragraph 
1 (a) shall be deposited with the Govern- 

ment of the French Republic. 
3. The Director General shall certify 

and transmit two copies of the signed 
text of the Áct to the Governments of 
all countries of the Union and, on request, 

to the Government of any other country. 
4. The Director General shall register 

this Act with the Secretariat of the United 
Nations. 

5. The Director General shall notify 
the Governments of all countries of the 
Union of signatures, deposits of instru- 
ments of ratification or accession and any 
declarations included in such instruments
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skjölum eða 
e-lið 1. mgr. 

gefnar eru í samræmi við 
28. gr., a- og b-liði 2. mgr. 

30. gr. og 2. mgr. 33. gr., um gildistöku 
sérhverra ákvæða þessa samnings, til- 
kynningar um uppsagnir og tilkynningar 
samkvæmt c-lið 2. mgr. 30. gr., Í og 2. 
mgr. 31. gr., 3. mgr. 33. gr. og 1. mgr. 38. 
gr. svo og samkvæmt viðaukanum. 

38. gr. 
1. Þau sambandslönd, sem hafa ekki 

fullgilt þennan samning eða gerzt aðilar 
að honum og eru ekki bundin af 22—-26. 
gr. Stokkhólmssamnings þessa sáttmála, 
seta þar til 26. apríl 1975, ef þeim sýnist 
svo, beitt þeim, rétti, sem veittur er í 
þessum greinum, eins og þau væru bund- 
in af þeim. Hvert það land, sem þessum 
rétti vill beita, skal senda framkvæmda- 
stjóranum skriflega tilkynningu um það; 
skal tilkynningin öðlast gildi á móttöku- 
degi. Skulu slík lönd talin meðlimir sam- 
bandsbingsins allt til umrædds dags. 

2. Meðan öll sambandslöndin eru enn 
ekki orðin meðlimir samtakanna, skal 
alþjóðaskrifstofa samtakanna einnig 
starfa sem skrifstofa sambandsins og 
framkvæmdastjóri þeirra sem fram- 
kvæmdastjóri þeirrar skrifstofu. 

3. Þegar að því kemur, að sambands- 
löndin öli eru orðin meðlimir samtak- 
anna, skulu réttindi, skyldur og eigna- 
réttindi sambandsskrifstofunnar færast 
vfir á alþjóðaskrifstofu samtakanna. 

VIÐAUKI 

Í. gr. 

1. Hvert það land, sem talið er þróun- 
arland samkvæmt viðtekinni venju alls- 
herjarþings Sameinuðu þjóðanna, sem 
fullgildir þennan samning eða gerist aðili 

að honum, en viðaukinn er óaðskiljanleg- 
ur hluti hans, sem telur sér ekki unnt með 
tilliti Hl afkomu sinnar, félagslegra og 
menningarlegra þarfa að gera þegar í 
stað ráðstafanir til verndar öllum þeim 
réttindum, sem gert er ráð fyrir í þessum 
samningi, getur með tilkynningu til fram- 
kvæmdastjórans um leið og það afhendir 
fullgildingar- eða aðildarskjöl, eða hve- 
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or made pursuant to Article 28-1 (ce), 
30-2 (a) and (bh), and 33-2, entry into 
force of any provisions of this Act, noti- 
fications of denunciation, and notifica- 
tions pursuant to Articles 30-2 (c), 81-1 
and 2, 33-3, and 38-1, as well as the 
Appendix. 

Article 38 
Í. Countries of the Union which have 

not ratified or acceded to this Act and 
which are not bound by Articles 22 to 
26 of the Stockholm Act of this Conven- 
tion may, until April 26, 1975, exercise, 
if they so desire, the rights provided 
under the said Articles as if they were 
bound by them. Any country desiring to 
exercise such rights shall give written 
notification to this effect to the Director 
General; this notification shall be ef- 

fcctive on the date of its receipt. Such 
countries shall be deemed to be members 
of the Assembly until the said date. 

2. Ás long as all the countries of the 
Union have not become Members of the 
Jrganization, the International Bureau of 
the Organization shall also function as 
the Bureau of the Union, and the Director 
General as the Director of the said 
Bureau. 

ö. Once all the countries of the Union 
have become Members of the Organiza- 
tion, the rights, obligations, and property, 
of the Bureau of the Union shall devolve 
on the Tnternational Bureau of the 

Organization. 

APPENDIX 

Article 1 

1. Any country regarded as a develo- 
sing country in conformity with the 
established practice of the General As- 
sembly of the United Nations which 
ratifies or accedes to this Act, of which 
this Appendix forms an integral part, and 
which, having regard to its economic 
situation and its social or cultural needs, 
does not consider itself immediately in 
a position to make provision for the 
protection of all the rights as provided 
for in this Act, may, by a notification 

deposited with the Director General at
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nær sem er eftir það, sbr. þó c-lið 1. mgr. 
V. greinar, tilkynnt, að það vilji notfæra 
sér heimild H. greinar eða heimild III. 
greinar, eða báðar þessar heimildir. Þá 
setur það í stað þess að notfæra sér 
heimild IT. greinar gefið út yfirlýsingu í 
samræmi við a-lið 1. mgr. V. greinar. 

2 

a. Hver sú yfirlýsing samkvæmt Í. mgr., 
sem tilkynnt er fyrir lok tíu ára tíma- 
bils frá gildistöku 1.—21. gr. og gildis- 
töku þessa viðauka samkvæmt 2. mgr. 
28. gr., skal vera í gildi til loka um- 
rædds tímabils. Allar slíkar yfirlýs- 
ingar má endurnýja, í heild eða að 
hluta, til tíu ára hverja um sig, með 
tilkynningu, sem afhent sé fram- 
kvæmdastjóranum ekki fyrr en 
fimmtán mánuðum og ekki síðar en 
þremur mánuðum fyrir lok hvers þess 
tíu ára tímabils, sem þá stendur yfir. 

b. Allar þær yfirlýsingar samkvæmt 1. 
mgr. sem tilkynntar eru eftir lok tíu 
ára tímabils frá gildistöku 1—21. gr. 
og gildistöku viðaukans samkvæmt 
2. mgr. 28. gr., skulu vera í gildi til 
loka þess tíu ára tímabils, sem þá 
stendur yfir. Allar slíkar yfirlýsing- 
ar má endurnýja eins og gert er ráð 
fyrir í annarri setningu a-liðs. 

3. Hverju því sambandslandi, sem hætt 

er að teljast þróunarland samkvæmt 
reglu 1. mgr., skal ekki lengur heimilt 
að endurnýja yfirlýsingu sína eins og 
gert er ráð fyrir í 2. mgr., og hvort sem 
það land afturkallar yfirlýsingu sína 
formlega eða ekki, skal það útilokað frá 
því að notfæra heimildir þær, sem vísað 
er til í 1. mgr., frá lokum tíu ára tíma- 
bils þess, sem þá stendur yfir, eða frá 
lokum þriggja ára tímabils, sem liðið er 
frá því, að hætt var að telja það þróun- 
arland, eftir því hvoru tímabilinu lýkur 
síðar. 

4. Þar sem svo stendur á, að fyrir 
hendi eru birgðir af eintökum, sem fram- 
leidd voru samkvæmt leyfi samkvæmt 
þessum viðauka, á þeim tíma, sem yfir- 
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the time of depositing its instrument of 
ratification or accession or, subject to 
Article V-1 (ce), at any time thereafter, 
declare that it will avail itself of the 
faculty provided for in Article II, or of 
the faculty provided for in Article III, or 

of both of those faculties. It may, instead 
of availing itself of the faculty provided 
for in Article HH, make a declaration ac- 
cording to Article V-1 (a). 

2. 

a. Any declaration under paragraph 1 

notified before the expiration of the 
period of ten years from the entry 

into force of Articles Í to 21 and this 
Appendix according to Article 28-2 
shall be effective until the expiration 
of the said period. Any such declara- 
tion may be renewed in whole or in 
part for periods of ten years each by 
a notification deposited with the 
Director General not more than fifteen 
months and not less than three months 
before the expiration of the ten-year 
period then running. 

Þ. Any declaration under paragraph 1 
notified after expiration of the period 
of ten years from the entry into force 
of Articles 1 to 21 and this Appendix 
according to Article 28-2 shall be 

effective until the expiration of the 
ten-year period then running. Any 
such declaration may be renewed as 
provided for in the second sentence of 
subparagraph (a). 

ð. Any country of the Union which 
has ceased to be regarded as a developing 

country as referred to in paragraph 1 

shall no longer be entitled to renew its 
declaration as provided in paragraph á, 
and, whether or not it formally withdraws 

its declaration, such country shall be 
precluded from availing itself of the 
faculties referred to in paragraph 1 from 
the expiration of the ten-year period then 
running or from the expiration of period 
of three years after it has ceased to be 
regarded as a developing country, which- 
ever period expires later. 

4. Where, at the time when the declara- 

tion made under paragraph 1 or 2 ceases 
to be effective, there are copies in stock 
which were made under a license granted
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lýsing samkvæmt 1. eða 2. mgr. hættir að 
gilda, er heimilt að halda áfram að dreifa 
slíkum eintökum unz birgðir af þeim eru 
þrotnar. 

5. Hvert það land, sem bundið er af 

ákvæðum þessa samnings og hefur af- 
hent yfirlýsingu eða tilkynningu í sam- 
ræmi við Í. mgr. 81. gr. varðandi gildi 
þessa samnings fyrir tiltekið landssvæði, 
sem jafnað verður um ástand þar til 
þeirra landa, sem vísað er til í 1. mgr. 
getur gefið þá yfirlýsingu varðandi það 
landssvæði, sem rætt er um í 1. mgr., og 
sent frá sér þá tilkynningu um endurnýj- 
un, sem rætt er um í 2. mgr. Meðan slík 
yfirlýsing og tilkynning er í gildi, skulu 
ákvæði þessa viðauka gilda wm það lands- 
svæði, sem yfirlýsing og tilkynning tek- 
ur til. 

6. 
a. Enda þótt land notfæri sér af heimild- 

um þeim, sem rætt er um í Í. mgr. 
felst ekki í því heimild til handa öðru 
landi til að veita minni vernd þeim 
verkum, sem eiga uppruna sinn í fyrr- 
nefnda landinu, en því er skylt að 
veita samkvæmt ákvæðum 1.—-20. gr. 

bh. Réttinum til gagnkvæmrar meðferðar, 
sem gert er ráð fyrir í b-lið 2. mgr. 
30. gr., annarri setningu, skal ekki þar 
til lýkur tímabili því, sem við á sam- 
kvæmt 3. mgr. Í. gr., verða beitt sagn- 
vart verkum, sem eiga uppruna sinn 

í landi, sem yfirlýsingu hefur gefið 
samkvæmt a-lið 1. mgr. V. greinar. 

II. gr. 
1. Hverju því landi, sem hefur lýst því 

yfir, að það vilji notfæra sér heimild 
þessarar greinar, skal heimilt að því er 
tekur til verka, sem eru prentuð eða eftir- 

serð með aðferð, sem til þess má jafna, 
að láta koma í stað einkaréttarins til að 
sera þýðingar, sem veittur er í 8. grein, 
fyrirkomulag með þeim hætti, að veitt 
séu óframseljanleg leyfi án einkaréttar 
af fullgiltum aðila með eftirtöldum skil- 
málum og skilmálum TV. greinar. 

2. 
a. Ef, að tilskildum ákvæðum 3. mgr., 

þýðing á slíku verki hefur ekki 
verið gefin út á máli, sem almennt er 
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by virtue of this Appendix, such copies 
may continue to be distributed until their 
stock is exhausted. 

5. Any country which is bound by the 
provisions of this Act and which has 
deposited a declaration or a notification 

in accordance with Article 31-1 with 
respect to the application of this Act to 
a particular territory, the situation of 
which can be regarded as analogous to 
that of the countries referred to in para- 

graph 1, may, in respect of such territory, 

make the declaration referred to in para- 

graph 1 and the notification of renewal 
referred to in paragraph 2. As long as 
such declaration or notification remains 
in effect, the provisions of this Appendix 
shall be applicable to the territory in 
respect of which it was made. 

6. 
a. The fact that a country avails itself 

of any of the faculties referred to in 
paragraph 1 does not permit another 
country to give less protection to 
works of which the country of origin 
is the former country than it is obliged 
to grant under Articles 1 to 20. 

b. The right to apply reciprocal treat- 
ment provided for in Article 30-2 (b), 
second sentence, shall not, until the 
date on which the period applicable 
under Article I-3 expires, be exercised 
in respect of works the country of 
origin of which is a country which has 

made a declaration according to 
Article V-1 (a). 

Article 1 
1. Any country which has declared 

that it will avail itself of the faculty 
provided for in this Article shall be 
entitled, so far as works published in 

printed or analogous forms of reproduc- 
tion are concerned, to substitute for the 
exclusive right of translation provided for 
in Article 8 a system of non-exclusive and 

non-transferable licenses, granted by the 
competent authority under the following 
conditions and subject to Article TV. 

2. 

a. Subject to paragraph 3, if, after the 
expiration of a period of three years, 
or of any longer period determined by
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a. 

a. 

notað í því landi, af eiganda þýðing- 
arréttarins eða með hans leyfi, eftir að 
liðin eru þrjú ár eða lengri tími, sem 
til er tekinn í lögum umrædds lands, 
frá þeim degi, að verkið var gefið út 
í fyrsta skipti, getur ríkisborgari í 
því landi fengið leyfi til að þýða verk- 
ið á umrætt mál og gefa þýðinguna út 
í prentuðu formi eða í formi, sem 
jafna má til prentunar. 

Leyfi með þeim skilmálum, sem gert 
er ráð fyrir í þessari grein, má einnig 
veita þegar svo stendur á, að allar út- 
gáfur þýðingarinnar á því máli, sem 
um er að ræða, eru uppseldar. 

3. 
Þegar um er að ræða þyðingar á máli, 
sem ekki er almennt notað í einu eða 
fleirum þróunarlöndum, sem í sam- 
bandinu eru, skal eins árs tímabil 
koma í stað þess þriggja ára tímabils, 
sem gelið er um í a-lið 2. mgr. 

Hvert það land, sem rætt er um í 1. 
mgr., getur með samhljóða samþykki 
þeirra þróunarlanda, sem eru meðlim- 

ir sambandsins, og þar sem sama 
tungumál er almennt notað, látið gilda 
í staðinn fyrir það þriggja ára tíma- 
bil, sem nefnt er í a-lið 2. mgr., styttra 
tímabil, sem til er tekið í samþykkt- 
inni, en ekki styttra en eitt ár. Ákvæði 
þessarar setningar skulu þó ekki gilda, 
ef tungumálin, sem um er að ræða, 
eru enska, franska eða spánska. Ríkis- 

stjórnir, sem slíka samninga hafa gert, 
skulu tilkynna framkvæmdastjóran- 
um um þá. 

4. 
Ekkert leyfi, sem unnt er að fá eftir 
Þrjú ár, skal veitt samkvæmt þessari 
grein fyrr en liðnir eru sex mánuðir 
til viðbótar og ekkert leyfi, sem unnt 
er að fá eftir eitt ár, fyrr en liðnir 
eru níu mánuðir tl viðbótar — talið 

1) frá þeim degi, sem umsækjandi 

a. 

bh. 

31. maí 1972. 

the national legislation of the said 
country, commencing on the date of 
the first publication of the work, a 
translation of such work has not been 
published in a language in general use 
in that country by the owner of the 
right of translation, or with his 

authorization, any national of such 
country may obtain a license to make 
a translation of the work in the said 
language and publish the translation 
in printed or analogous forms of re- 
production. 

A Ticense under the conditions pro- 
vided for in this Article may also be 
granted if all the editions of the trans- 
lation published in the language con- 
cerned are out of print. 

3. 

In the case of translations into a 
language which is not in general use 
in one or more developed countries 
which are members of the Union, a 

period of one year shall be substituted 
for the period of three years referred 
to in paragraph (2) (a). 
Any country referred to in paragraph 
(1) may, with the unanimous agree- 
ment of the developed countries which 
are members of the Union and in 
which the same language is in general 
use, substitute, in the case of transla- 
tons into that language, for the period 

of three years referred to in para- 
sraph 2 (a) a shorter period as deter- 
mined by such agreement but not less 
than one vear. However, the provision 
of the foregoing sentence shall not 
apply where the language in question 
is English, French or Spanish. The 
Director General shall be notified of 
any such agreement by the Govern- 
ments which have concluded it. 

4. 

No license obtainable after three years 
shall be granted under this Article 
until a further period of six months 
has elapsed, and no license obtainable 
afler one year shall be granted under 
this Article until a further period of 
nine months has elapsed 
I) from the date on which the appli-
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fullnægir skilyrðum þeim, sem 

greind eru í 1. mgr. TV. greinar, 
eða, 

2) þegar ekki er vitað, hver eigandi 
þýðingarréttarins er eða heimilis- 
fang hans, þá frá þeim degi, þegar 
umsækjandi sendir í samræmi við 
2. mgr. ÍV. greinar endurrit af um- 
sókn sinni, sem lögð var fyrir þann 
aðila, sem fullgiltur er til að veita 
leyfið. 

bh. Ef þyðing á því máli, sem umsóknin 
tók til, hefur verið gerð af eiganda 
þýðingarréttarins eða með hans leyfi 
á umræddu sex eða níu mánaða tíma- 
bili, skal ekki veita leyfi samkvæmt 
þessari grein. 

5. Leyfi samkvæmt þessari grein verða 
aðeins veitt vegna kennslu, ritgerða eða 
rannsókna. 

6. Ef þýðing á verki er gefin út af 
eiganda þýðingarréttarins eða með hans 
leyfi gegn greiðslu, sem er sanngjörn 
miðað við það, sem venjulega er farið 
fram á fyrir svipuð verk í því landi, skulu 
leyfi, sem veitt hafa verið samkvæmt 
Þessari grein, falla niður, ef slíkar þýð- 
ingar eru á sama tungumáli og sama efnis 
að því er máli skiptir og þýðingin, sem 
gefin var út samkvæmt leyfinu. Halda 
má áfram að dreifa þeim eintökum, sem 
framleidd hafa verið áður en leyfið féll 
úr gildi, unz birgðir eru þrotnar. 

7. Þegar um er að ræða verk, sem aðal- 
lega eru fólgin í myndum, er því aðeins 
heimilt að veita leyfi til að gefa út þýð- 
ingu á textanum, og framleiða og gefa út 
myndirnar, að einnig sé fullnægt skilyrð- 
um TI. greinar. 

8. Ekki skal veita leyfi samkvæmt þess- 
ari grein, þegar höfundur hefur tekið öll 
eintök af verki sínu úr umferð. 

9. 
a. Leyfi til þýðingar á verki, sem hefur 

verið gefið út á prenti eða á annan 
hátt, sem til þess má jafna, má einnig 
veita útvarpsstöðvum, sem hafa aðal- 
stöðvar sínar í landi, sem um er rætt 
í 1. mgr. samkvæmt umsókn þeirra 
til þess aðila í því landi, sem fullgilt- 
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cant complies with the require- 
ments mentioned in Article TV-1, or 

2) where the identity or the adress of 
the owner of the right of transla- 
tion is unknown, from the date on 

which the applicant sends, as pro- 
vided for in Article TV-2, copies 
of his application submitted to the 
authority competent to grant the 
license. 

b. If, during the said period of six or 
nine months, a translation in the 
language in respect of which the 
application was made is published by 
the owner of the right of translation 
or with his authorization, no licence 
under this Article shall be granted. 

5. Any license under this Article shall 
be granted only for the purpose of tea- 
ehing, scholarship or research. 

0. TÉ a translation of work is published 
by the owner of the right of translation 
or with his authorization at a price re- 
asonably related to that normally charged 
in the country for comparable works, any 

license granted under this Article shall 
terminate if such translation is in the 
same language and with substantially the 
same content as the translation published 
under the license. Any copies already 
made before the license terminates may 

continue to be distributed until their stock 
is exhausted. 

7. For works which are composed 
mainly of illustrations, a license to make 
and publish a translation of the text and 
to reproduce and publish the illustrations 
may be granted only if the conditions of 
Article MT are also fulfilled. 

8. No license shall be granted under 
this Article when the author has with- 
drawn from circulation all copies of his 
work. 

9. 
a. Á Tcense to make a translation of a 

work which has been published in 
printed or analogous forms of re- 
production may also be granted to 
any broadcasting organization having 
its headquarters in a country referred 
in paragraph (1) upon an application
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b. 

Q 

d. 

ur er til að veita leyfið, svo fremi að 
fullnægt sé eftirtöldum skilyrðum: 

I) að þvyðingin sé gerð eftir eintaki, 
sem gert hefur verið og fengið hef- 
ur verið í samræmi við lög um- 

rædds lands; 
2) að þýðingin sé einungis til afnota í 

útvarpssendingum, er eingöngu 
séu ætlaðar til kennslu eða til að 
koma á framfæri við sérfræðinga í 
sérstökum greinum niðurstöðum af 

sérstökum teknískum eða vísinda- 
legum rannsóknum. 

3) að þýðingin sé eingöngu notuð í 
því skyni, sem til er tekið í skil- 
mála 2. töluliðs, og útvarpssend- 
ingin lögmæt og ætluð hlustendum 
á landssvæði umrædds lands, þar 
með taldar útvarpssendingar á 
hljóð- eða  sjónvarpsupptökum, 
sem löglega eru gerðar í þeim til- 

sangi einum að vera til afnota í 
slíkum útvarpssendingum; 

4) að hvers kyns notkun þýðingarinn- 
ar eigi sér ekki stað í hagnaðar- 
skyni. 

Hljóð- eða sjónvarpsupptaka á þýð- 
ingu, sem serð hefur verið af útvarps- 
stöð með leyfi, sem veitt hefur verið 
samkvæmt þessari málsgrein, er 
hverri annarri útvarpsstöð, sem hef- 
ur aðalstöðvar sínar í því landi, þar 
sem fullgiltur aðili veitti umrætt leyfi, 
einnig heimilt að nota í þeim tilgangi 
og með þeim skilmálum, sem um er 
rætt í staflið a, enda komi til sam- 
þvkki þargreindrar útvarpsstöðvar. 

Svo fremi að fullnægt sé öllum þeim 
sjónarmiðum og skilyrðum, sem um er 
rætt í staflið a, er einnig heimilt að 
veita útvarpsstöð leyfi til að þýða 
hvern þann texta, sem fyrir kemur í 
hljóð- eða sjónvarpsupptöku, þegar sú 
upptaka sjálf var gerð og útgefin til 
þess eins að vera notuð í sambandi 
við kerfisbundið kennslustarf. 

Að tilskildum ákvæðum stafliða a—c, 

skulu ákvæði næstu málsgreinar að 
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made to the competent authority of 
that country by the said organization, 
provided that all of the following 
conditions are met: 
1) the translation is made from a 

copy made and aequired in accord- 
ance with the laws of the said 
country; 

2) the translation is only for use in 

broadcasts intented exclusively for 
teaching or for the dissemination 
of the results of specialized techni- 
cal or scientific research to experts 
in a particular profession; 

3) the translation is used exclusively 
for the purposes referred to in 
condition (2) through broadcasts 
made lawfully and intended for 
recipients on the territory of the 
said country, including broadcasts 
made through the medium of 
sound or visual recordings lawfully 
and  exclusively made for the 
purpose of such broadcasts; 

4) all uses made of the translation 
are without any commercial 
purpose. 

Sound or visual recordings of a trans- 
lation which was made by a broad- 
casting organization under a license 
granted by virtue of this paragraph 
may, for the purposes and subject to 
the conditions referred to in sub- 
paragraph (a) and with the agreement 
of that organization, also be used by 

any other broadcasting organization 
having its headquarters in the country 
whose competent authority granted the 
licence in question. 

Provided that all of the criteria and 
conditions set out in subparagraph (a) 
are met, a license may also be granted 
to a Þbroadcasting organization to 
translate any text incorporated in an 
audio-visual fixation where such fixa- 

tion was itself prepared and published 

for the sole purpose of being used in 
connection with systematic instruc- 
tional activities. 
Subject to subparagraphs (a) to (c), 
the provisions of the preceding para-
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ofan gilda um veitingu og notkun 
hvers þess leyfis, sem veitt er sam- 
kvæmt þessari málsgrein. 

Ill. gr. 
1. Hverju því landi, sem hefur lýst því 

yfir, að það vilji notfæra sér heimildina, 
sem veitt er í þessari grein, skal heimilt 
að láta koma í stað einkaréttar til eftir- 
gerðar, sem ákveðinn er í 9. gr., fyrir- 

komulag með þeim hætti, að veitt séu 
óframseljanleg leyfi án einkaréttar af til 
þess bærum aðilum með eftirtöldum skil- 
málum og skilmálum TV. steinar. 

2. 
Þegar um er að ræða verk, sem grein 
þessi tekur til samkvæmt ákvæðum 
7. mgr., og ef svo stendur á í lok 
1) þess tímabils, sem máli skiptir og 

tilgreint er í 3. mgr., er hefst á 

þeim degi, sem tiltekin útgáfa af 
verki er gefin út í fyrsta skipti, eða 
hvers eins lengra tímabils, sem 
ákveðið er í lögum þess lands, sem 
rætt er um í 1. mgr. og hefst á sama 
degi, 

að eintökum af slíkum útgáfum hefur 
ekki verið dreift til almennings í því 
landi, eða ekki verið dreift í sambandi 
við kerfisbundið kennslustarf, af 
hálfu eiganda réttarins til eftirgerðar 
eða með hans leyfi fyrir greiðslu, sem 
sanngjörn er miðað við það, sem 
venjulega er farið fram á í því landi 
fyrir verk af svipuðu tagi, er hverjum 
ríkisborgara í því landi heimilt að fá 
leyfi til að framleiða og gefa út slíkar 

útgáfur á því verði eða lægra verði, 
enda séu þær til notkunar í sambandi 
við kerfisbundið kennslustarf. 
Leyfi, sem veitt hafa verið til eftir- 
serðar og útgáfu á verki, sem dreift 
hefur verið eins og lýst er í staflið a, 
má einnig veita með þeim skilmálum, 
sem greindir eru í þessari grein, ef 
engin lögmæt eintök af þeirri útsáfu 
hafa verið til sölu um sex mánaða 
skeið eftir lok þess tímabils, sem við 
á, til almennings í viðkomandi landi 
eða Í sambandi við kerfisbundið 
kennslustarf, á sanngjörnu verði mið- 
að við það, sem venjulega er farið 

a. 

2) 
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graphs shall apply to the grant and 
exercise of any license granted under 
this paragraph. 

Article III 
1. Any country which has declared 

that it will avail itself of the faculty 
provided for in this Article shall be 
entitled to substitute for the exclusive 
right of reproduction provided for in 
Article 9 a system of non-exclusive and 
non-transferable licenses, granted by the 
competent authority under the following 
conditions and subject to Article IV. 

9 

a. la If, in relation to a work to which this 
Article applies by virtue of paragraph 
7, after the expiration of 
1) the relevant period specified in 

paragraph 3, commencing on the 
date of first publication of parti- 
cular edition of the work, or 

any longer period determined by 
national legislation of the country 
referred to in paragraph 1, com- 
mencing on the same date, 

copies of such edition have not been 
distributed in that country to the 
general public or in connection with 
systematic instructional activities, by 

the owner of the right of reproduction 
or with his authorization, at a price 
reasonably related to that normally 
charged in the country for comparable 
works, any national of such country 
may obtain a license to reproduce and 
publish such edition at that or a lower 

price for use in connection with 
systematic instructional activities. 

b. A license to reproduce and publish an 
edition which has been distributed as 
described in paragraph (a) may also 
be granted under the conditions pro- 
vided for in this Article if, after the 
expiration of the applicable period, no 
authorized copies of that edition have 
been on sale for a period of six months 
in the country concerned to the 
general public or in connection with 
systematic instructional activities at 
a price resonably related to that 
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fram á í því landi fyrir verk af svip- 

uðu tagi. 
3. Tímabil það, sem um er rætt í 1) 

tölulið a-liðs 2. mgr., skal vera fimm 
ár, en 

1) fyrir verk um náttúrufræði og eðlis- 
fræði, svo og stærðfræði og tækni, skal 
tímabilið vera þrjú ár; 

2) fyrir skáldverk, kvæðabækur, leikrit, 
tónsmíðar og listaverkabækur skal 
tímabilið vera sjö ár. 

4. 
a. Engin leyfi, sem unnt er að fá eftir 

þrjú ár, skulu veitt samkvæmt þessari 
grein fyrr en liðnir eru sex mánuðir 

1) frá þeim degi, að umsækjandi full- 
nægir skilyrðum þeim, sem rætt 
er um í 1. mgr. IV. greinar, eða 

2) þegar ekki er vitað, hver eigandi 
réttar til eftirgerðar er eða 
heimilisfang hans, frá þeim degi, 
að umsækjandinn sendir endurrit 
af umsókn sinni til fullgilts aðila 
samkvæmt því, sem mælt er fyrir 
i 2. mgr. IV. greinar. 

b. Þegar unnt er að fá leyfi eftir að liðin 
eru önnur tímabil og 2. mgr. TV. grein- 
ar á við, skal ekki veita nein leyfi fyrr 
en liðnir eru þrír mánuðir frá þeim 
degi, að endurrit af umsókninni eru 
send. 

c. Ef dreifing eins og lýst er Í a-lið 2. 
mgr. hefur átt sér stað á því sex eða 
þriggja mánaða tímabili, sem um er 

rætt í stafliðum a og b, skal ekki veita 
nein leyfi samkvæmt þessari grein. 

d. Engin leyfi skal veita, ef höfundur- 
inn hefur tekið úr umferð öll eintökin 
af þeirri útgáfu, sem sótt hefur verið 
um leyfi til að framleiða og gefa úl. 

5. Leyfi til að eftirgera og gefa út þýð- 
ingu á verki skal ekki veitt samkvæmt 
þessari grein í eftirfarandi tilvikum: 
1) þegar þýðingin var ekki gefin út af 

eiganda þyðingarréttarins eða með 
hans leyfi, eða 
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normally charged in the country for 
comparable works. 

3. The period referred to in paragraph 
2 (a) (1) shall be five years, except that 

1) for works of the natural and physical 

sciences, including mathematic, and 

of technology, the period shall be 
three years; 

2) for works af fiction, poetry, drama 
and music, and for art books, the 
period shall be seven years. 

4. 
a. No license obtainable after three years 

shall be granted under this Article 
until a period of six months has 

elapsed 

1) from the date on which the appli- 
cant complies with the require- 
ments mentioned in Article TV-1, 
or 

2) where the identity or the adress of 
the owner of the right of reproduc- 
tion is unknown, from the date on 
which the applicant sends, as pro- 
vided for in Article IV-2, copies 
of his application submitted to the 
authority competent to grant the 
license. 

b. Where lcenses are obtainable after 
other periods and Article IV-2 is 
applicable, no license shall be granted 
until a period of three months has 
elapsed from the date of the dispatch 
of the copies of the application. 

c. If, during the period of six or three 
months referred to in subparagraphs 
(a) and (b), a distribution as de- 

seribed in paragraph 2 (a) has taken 
place, no license shall be granted 

under this Article. 

d. No license shall be granted if the 
author has withdrawn from ecircnla- 
tion all copies of the edition for the 
reproduction and publication of which 
the license has been applied for. 

5. A license to reproduce and publish a 
translation of a work shall not be granted 
under this Article in the following cases: 
1) svhere the translation was not publi- 

shed by the owner of the right of 
translation or with his authorization, 
or
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2) þegar þýðingin er ekki á máli, sem 
almennt er notað í því landi, þar sem 
sótt er um leyfið. 

6. Ef eintökum af útgáfu á verki er 
dreift til almennings í því landi, sem rætt 

er um Í Í. mgr. eða dreift í sambandi 

við kerfisbundið kennslustarf, af eiganda 
réttarins til eftirgerðar eða með hans 
leyfi á verði, sem er sanngjarnt miðað 
við það, sem venjulega er farið fram á 
í því landi fyrir verk af svipuðu tagi, 
skal hvert það leyfi, sem veitt er sam- 
kvæmt þessari grein, falla úr gildi, et 

slík útgáfa er á sama tungumáli og að 
mestu sama efnis og útgáfan, sem gefin 
er út samkvæmt umræddu leyfi. Heimilt 
er að halda áfram að dreifa þeim eintök- 
um, sem gerð kunna að hafa verið áður 
en leyfið féll úr gildi, unz birgðir af þeim 
eru þrotnar. 

7. 
a. Að ákvæðum b-liðsins tilskildum, 

skulu verk þau, sem grein þessi gildir 
um, takmarkast við þau verk, sem gef- 

in eru út á prenti eða með aðferðum, 
sem jafna má til prentunar. 

b. Grein þessi skal einnig eiga við um 
eftirgerðir í hljóð- og sjónvarpsformi 
á löglega gerðum hljóð- og sjónvarps- 
upptökum, þar með talin vernduð 

verk, sem þar koma fyrir, og um þýð- 
ingar á textum, sem fyrir koma, á 
tungumál, sem almennt er notað í 

landi, þar sem um leyfið er sótt, en 
jafnan að því tilskildu, að hljóð- og 
sjónvarpsupptökurnar, sem um er að 
ræða, hafi verið gerðar og útgefnar 

til þess eins að notast í sambandi við 
kerfisbundna kennslustarfsemi. 

IV. gr. 
1. Leyfi samkvæmt Il. eða II. grein 

verður einungis veitt ef umsækjandi 
sannar samkvæmt þeim reglum, sem 

gilda í landi því, sem um er að ræða, 
annað hvort, að hann hafi beðið um og 
verið neitað um leyfi eiganda réttarins 
tilað gera og gefa út þýðinguna, eða að 
framleiða og gefa út verkið, eftir atvik- 
um, eða að hann hafi ekki getað haft upp 
á eigandanum þrátt fyrir tilhlýðilega 
eftirgrennslan. Um leið og umsækjandi 
biður um leyfið, skal hann tilkynna það 
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2) where the translation is not in a langu- 
age in general use in the country in 
which the license is applied for. 

6. If copies of an edition of a work are 
distributed in the country referred to in 
paragraph 1 to the general public or in 
connection with systematic instructional 
activities, by the owner of the right of 

reproduction or with his authorization, 
at a price reasonably related to that 
normally charged in the country for 
comparable works, any license granted 
under this Article shall terminate if such 
edition is in the same language and with 
substantially the same content as the 
edition which was published under the 
said license. Any copies already made 
before the license terminates may con- 
tinue to be distributed until their stock 
is exhausted. 

7. 
a. Subject to subparagraph (b), the 

works to which this Article applies 
shall be limited to works published 
in printed or analogous forms of re- 
production. 

b. This Article shall also apply to the 
reproduction in audio-visual form of 
law fully made audio-visual fixations 
including any protected works in- 
corporated therein and to the trans- 
lation of any incorporated text into a 
language in general use in the country 

in which the license is applied for, 
always provided that the audio-visual 
fixations in question were prepared 
and published for the sole purpose of 
being used in connection with syste- 
matic instructional activities. 

Article TV 
1. A license under Article MH or MI 

may be granted only if the applicant, in 
accordance with the procedure of the 

country concerned, establishes either that 
he has requesled, and has been denied, 
authorization by the owner of the right 
to make and publish the translation or to 
reproduce and publish the edition, as the 
case may be, or that, after due diligence 

on his part, he was unable to find the 

owner of the right. At the same time as 
making the request, the applicant shall
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þeim upplýsingaskrifstofum innanlands 
og utan, sem rætt er um í 2. mgr. 

2. Eí ekki er hægt að hafa upp á eig- 
anda réttarins, skal umsækjandi senda 
endurrit af umsókn þeirri, sem hann 
sendi þeim aðila, sem heimild hefur til að 
veita leyfið, í ábyrgðarbréfi og flugpósti 
til þess útgefanda, sem tilgreindur er á 
verkinu, og til hverrar þeirrar upplýs- 
ingamiðstöðvar innanlands og utan, sem 
tilnefnd kann að hafa verið í tilkynningu 
þar að lútandi, er afhent hefur verið 
framkvæmdastjóranum af ríkisstjórn 
þess lands, þar sem útgefandinn er tal- 
inn hafa haft aðalstöðvar verzlunarfyrir- 
tækis síns. 

3. Tilgreina skal nafn höfundar á öll- 
um eintökum af þýðingum eða eftirgerð- 
um, sem út eru gefnar samkvæmt leyfi 
eftir IN. og III. grein. Tilgreina skal heiti 
verksins á öllum slíkum eintökum. Þeg- 
ar um er að ræða þýðingar, skal a. m. k. 
upprunalegt heiti verksins tilgreint á öll- 
um slíkum eintökum. 

4. 
a. Ekkert leyfi, sem veitt er samkvæmt 

1. og II. grein, skal taka til útflutn- 

ings á eintökum, og skulu öll slík leyfi 
einungis gilda um útgáfur á þýðins- 
um eða eftirgerðum, eftir atvikum, á 
landssvæði þess lands, þar sem um 
leyfið var sótt. 

b. Með „útflutningi“ í skilningi a-liðsins 
er einnig átt við sendingu á eintökum 
frá einhverju landssvæði til lands, sem 
hefur gefið út yfirlýsingu varðandi 
það landssvæði samkvæmt ákvæðum 
5. mgr. Í. greinar. 

c. Þegar ríkisstjórnin eða annar opinber 

aðili í því landi, sem veitt hefur leyfi 

til þýðingar samkvæmt II. grein, á 
tungumál annað en ensku, frönsku 

eða spönsku, sendir eintök af þýðing- 
um, sem gefnar hafa verið út sam- 

kvæmt slíku leyfi, til annars lands, 

skal slík sending ekki teljast útflutn- 
ingur í skilningi a-liðsins, ef fullnægt 
er Öllum eftirtöldum skilyrðum: 

1) að viðtakendur séu einstaklingar 

og ríkisborgarar í því landi, þar 
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inform any national or international in- 
formation cenler referred to in para- 
graph 2. 

2. If the owner of the right cannot be 
found, the applicant for a license shall 
send, by registered airmail, copies of his 
applcation, submitted to the authority 
competent to grant the license, to the 

publisher whose name appears on the 
work and to any national or international 
information center which may have been 
designated, in a notification to that effect 
deposited with the Director General, by 
the Government of the country in which 
the publisher is believed to have his 
principal place of business. 

3. The name of the author shall be 
indicated on all copies of the translation 

or reproduction published under a license 
granted under Article H or Article MI. 
The title of the work shall appear on all 

such copies. In the case of a translation, 
the original title of the work shall appear 
in any case on all the said copies. 

4. 
a. No licence granted under Article II 

or Article 111 shall extend to the export 

of copies, and any such license shall 
be valid only for publication of the 
translation or of the reproduction, as 

the case may be, in the territory of the 

country in which it has been applied 
for. 

bh. For the purposes of subparagraph (a), 
the notion of export shall include the 
sending of copies from any territory 
lo the country which, in respect of 
that territory, has made a declaration 

under Article 1 (5). 

c. Where a governmental or other public 
entity of a country which has granted 
a license to make a translation under 
Article Il into a language other than 
English, French or Spanish sends 

copies of a translation published 
under such license to another country, 

such sending of copies shall not, for 
the purposes of subparagraph (a) be 
considered to constitute export if all 
of the following conditions eru met: 
1) the recipients are individuals who 

are nationals of the country whose
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sem fullgiltur aðili hefur veitt 
leyfið, eða samtök slíkra einstak- 
linga; 

2) að einungis sé ætlunin að nota ein- 
tökin við kennslu, til að skrifa rit- 
gerðir, eða til rannsókna; 

3) að sending eintakanna og eftirfar- 
andi dreifing þeirra til viðtakenda 
sé ekki gerð í hagnaðarskyni; og 

4) að landið, sem eintökin eru send 
til, hafi samið við landið, þar sem 
fullgiltur aðili hefur veitt leyfið, 
um að leyfa móttöku eða dreifingu 
eða hvort tveggja, og framkvæmda- 
stjórinn hafi fengið tilkynningu 
um þann samning frá því landi, þar 
sem leyfið var veitt. 

5. Öll eintök, sem út eru gefin sam- 
kvæmt leyfi eftir ákvæðum I. og HI. 
greinar, skulu hafa að geyma tilkynningu 
á því máli, sen um er að ræða, þess efnis, 
að eintökunum megi einungis dreifa í því 
landi eða á þeim landssvæðum, sem leyf- 
ið nær til. 

6. 
a. Gerðar skulu viðeigandi ráðstafanir í 

hverju landi til að tryggja það, 
Í) að leyfið geri ráð fyrir sanngjarnri 

þóknun til eiganda þýðingarréttar- 
ins eða réttarins til eftirgerðar, 
eftir atvikum, og sé hún í sam- 
ræmi við þær fjárhæðir höfundar- 
launa, sem venjulegt er að miða 
við fyrir leyfi, sem frjálsir samn- 
ingar eru gerðir um milli aðila í 
þeim tveimur löndum, sem hlut 
eiga að máli, og til að tryggja 

2) greiðslu og sendingu á þóknuninni. 
Ef gjaldeyrisákvæði landsins eru 
til fyrirstöðu, skal hinn fullgilti 
aðili gera allt, sem unnt er, með 
milligöngu alþjóðlegra aðila, til að 
tryggja sendingu þóknunar í al- 
þjóðlegum gjaldeyri eða jafngildi 
hans. 

Þ. Lögleidd skulu þau ákvæði í hverju 
landi, sem nauðsynleg eru til að 
tryggja réttar þýðingar á verkum eða, 
eftir atvikum, nákvæmar eftirgerðir 
einstakra verka. 
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competent authority has granted 
the licence, or organizations group- 
ing such individuals; 

2) the copies are to be used only for 
he purpose of teaching, scholar- 
ship or research; 

ö) the sending of the copies and their 
subsequent distribution to recipi- 
ents is without any commercial 
purpose; and 

4) the country to which the copies 
have been sent has agreed with the 
country whose competent authority 
has granted the licence to allow 
the receipt, or distribution, or both, 
and the Director General has been 
notified of the agreement by the 
Government of the country in 
which the licence has been granted. 

5. All copies published under a license 
granted by virtue of Article II or Article 
II shall bear a notice in the appropriate 
language stating that the copies are avail- 
able for distribution only in the country 
or territory to which the said license 
applies. 

6. 
a. Due provision shall be made at the 

national level to ensure 
Í) that the license provides, in favour 

of the owner of the right of transla- 
tion or of reproduction, as the case 
may be, for just compensation that 
is consistent with standards of 
royalties normally operating on 
licenses freely negotiated between 
persons in the two countries con- 
cerned, and 

2) payment and transmittal of the 
compensation: should national 
currency regulations intervene, the 
competent authority shall make all 
efforts, by the use of international 
machinery, to ensure transmittal in 
internationally convertible curr- 
ency or its equivalent. 

Þ. Due provision shall be made by 
national legislation to ensure a correct 
translation of the work, or an accurate 
reproduction of the particular edition, 
as the case may be.
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V. gr. 
1. 

a. Hvert það land, sem hefur heimild til 
að gefa út yfirlýsingu um, að það 
muni notfæra sér heimildina sam- 
kvæmt Il. grein, getur í þess stað og 
um leið og það fullgildir þennan 
samning eða serist aðili að honum 
1) gefið út yfirlýsingu samkvæmt 

a-lið 2. mgr. 30. greinar að því er 
varðar þýðingarrétt, ef það er land, 
sem ákvæðið tekur til; 

2) gefið út yfirlýsingu samkvæmt 
fyrstu setningu b-liðs 2. mgr. 30. 
greinar, ef það er land, sem a-liður 
2. mgr. 30. greinar tekur ekki til, 
og jafnvel þótt það sé ekki land 
utan sambandsins. 

b. Ef um er að ræða land, sem hætt er 
að líta á sem þróunarland, eins og það 
er skilgreint í 1. mgr. I. greinar, þá 
skal yfirlýsing, sem gefin er sam- 

kvæmt þessari málsgrein, gilda til 
þess dags, að tímabil það er liðið, sem 
við á samkvæmt TH. grein. 

c. Hvert það land, sem gefið hefur út 

yfirlýsingu samkvæmt þessari máls- 
grein, getur ekki síðar notfært sér 
heimildina, sem veitt er í II. grein, 

jafnvel þótt það afturkalli umrædda 
yfirlýsingu. 

2. Að tilskildum ákvæðum 3. mgr., get- 
ur hvert það land, sem hefur notfært sér 
heimildina í II. grein, ekki síðar gefið út 
yfirlýsingu samkvæmt 1. mgr. 

3. Hvert það land, sem, hætt er að telja 
þróunarland samkvæmt skilgreiningunni 
í 1. mgr. Í. greinar, getur eigi síðar en 
tveimur árum fyrir lok þess tímabils, 
sem við á samkvæmt 3. mgr. Í. greinar, 
gefið út yfirlýsingu þess efnis, sem gert 
er ráð fyrir í b-lið 2. mgr. 30. gr., fyrstu 
setningu, enda þótt það sé ekki land utan 
sambandsins. Skal slík yfirlýsing taka 
gildi á þeim degi, sem tímabili því lýkur, 
sem við á samkvæmt 3. mgr. Í. greinar. 

VI. gr. 
1. Sérhvert sambandsland getur lýst 

því yfir, þegar samningur þessi er dag- 
settur, eða hvenær sem er áður en það 
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Article V 

a. Any country entitled to make a de- 
claration that it will avail itself of 
the facnlty provided for in Article 11 
may, instead, at the time of ratifying 

or acceding to this Act: 

1) if it ís a country to which Article 
30-2 (a) applies, make a declara- 
tion under that provision as far as 
the right of translation is con- 

cerned; 

2) if it is a country to which Article 

30-2 (a) does not apply, and even 
if it is not country outside the 
Union, make a declaration as pro- 
vided for in Article 20-2 (b), first 

sentence. 

h. In the case of a country which ceases 
to be regarded as a developing country 
as referred to in Article I-1, a declara- 

tion made according to this paragraph 
shall be effective until the date on 
which the period applicable under 
Article I-3 expires. 

c. Any country which has made a de- 
claration according to this paragraph 
may not subsequently avail itself of 
the faculty provided for in Article Íl 
even if it withdraws the said declara- 

tion. 
2. Subject to paragraph 3, any country 

which has availed itself of the faculty 
provided for in Article Il may not sub- 
sequently make a declaration according 
to paragraph 1. 

3. Any country which has ceased to 
be regarded as a developing country as 
referred to in Article I-1 may, not later 
than two years prior to the expiration of 
the period applicable under Article I-3, 
make a declaration to the effect provided 
for in Article 30-2 (b), first sentence, 

notwithstanding the fact that it is not a 
country outside the Union. Such declara- 
tion shall take effect at the date on which 
the period applicable under Article 1-3 
expires. 

Article VI 

1. Any country of the Union may de- 
clare, as from the date of this Act, and



31. maí 1972. 

verður bundið af ákvæðum 1.—-21. gr. og 
ákvæðum þessa viðauka, að það 
1) muni, ef það er land, sem væri heimilt 

að notfæra sér heimildir þær, sem rætt 
er um í Í. mgr. Í. greinar, ef það væri 

bundið af ákvæðum 1.—21. gr. og af 
viðaukanum, láta gilda ákvæði II. 
greinar eða II. greinar, eða beggja 
greinanna, um verk, sem upprunnin 
eru í landi, sem samkvæmt ákvæði 
2. töluliðs fyrir neðan viðurkennir 
gildi þeirra greina um þau verk, eða 
er bundið af ákvæðum 1.—21. gr. og 
af viðaukanum; yfirlýsing þessi getur 
vísað til V. greinar í stað þess að vísa 
til II. greinar; 

2) viðurkenni gildi þessa viðauka um þau 
verk, sem í því landi eru upprunnin, 
í löndum, sem gefið hafa yfirlýsingu 
samkvæmt 1. tölulið að ofan, eða hafa 
sent frá sér tilkynningu samkvæmt 1. 
grein. 

2. Hver sú yfirlýsing, sem gefin er 

samkvæmt 1. mgr., skal vera skrifleg os 
afhendast framkvæmdastjóranum. Yfir- 
lýsingin tekur gildi frá afhendingu henn- 
ar. 

SAMNINGI ÞESSUM TIL STAÐFESTU 
hafa undirritaðir, sem til þess hafa fullt 
umboð, undirritað hann. 

Gert í París 24. júlí 1971. 

1 7 Nr. 80. 

at any time before becoming bound by 
Articles 1 to 21 and this Appendix: 
1) ifitis a country which, were it bound 

by Articles 1 to 21 and this Appendix, 
would be entitled to avail itself of the 
faculties referred to in Article I-1, that 

it will apply the provisions of Article 
IT or of Article HIT or of both to works 
whose country of origin is a country 
which, pursuant to (2) below, admits 
the application of those Articles to 
such works, or which is bound by 
Articles 1 to 21 and this Appendix; 
such declaration may, instead of re- 
ferring to Article 11, refer to Article V; 

2) that it admits the application of this 
Appendix to works of which it is the 
country of origin by countries which 
have made a declaration undir (1) 
above or a notification under Article 1. 

2.Any declaration made under para- 
graph Í shall be in writing and shall be 
deposited with the Director General. The 
declaration shall become effective from 
the date of its deposit. 

IN WITNESS WHEREOF, the under- 
signed, being duly authorized thereto, 
have signed this Act. 

Done at Paris on July 24, 1971. 

Gjört í Reykjavík, 31. maí 1972. 

Ólafur Jóhannesson. Eysteinn Jónsson. Logi Einarsson. 
(L. S.) 

  

Magnús T. Ólafsson.



Nr. 81. 188 31. mai 1972. 

LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að stofna og reka hjúkrunarskóla 

í tengslum við Borgarspítalann í Reykjavík. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanps 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að stofna og reka hjúkrunarskóla í tengslum við 

Borgarspítalann í Reykjavík frá hausti 1972 eða svo fljótt sem við verður komið. 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans. 

2. gr. 
Stjórn skólans annast fimm manna skólanefnd. Báðherra skipar formann án 

tilnefningar. Hinir skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu þessara aðila: borgar- 
stjórnar Reykjavíkur, Hjúkrunarfélags Íslands, heilbrigðis- og tryggingamálaráð- 
herra og nemenda skólans. 

Skólastjóri hefur málfrelsi og tillögurétt á fundum skólanefndar. 
Nefndarmenn skulu skipaðir til fjögurra ára, nema fulltrúi nemenda til árs 

Í senn, 

3. gr. 
Um þennan skóla skulu gilda, eftir því sem við á, lög nr. 35/1962, um Hjúkr- 

unarskóla Íslands. 
4. gr. 

Menntamálaráðuneytið getur í reglugerð sett nánari ákvæði um skólann. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 31. maí 1972. 

Ólafur Jóhannesson. Eysteinn Jónsson. Logi Einarsson. 
(L. S.)   

Magnús T. Ólafsson. 

Nr. 89. . 8. júní 1979. 
AUGLÝSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands dr. Kristján Eldjárn, kom í dag úr för sinni til útlanda og hefur 

á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 8. júní 1972. 

Ólafur Jóhannesson. | 
Guðmundur Benediksson. 

  

Stjórnartíðindi A 8, nr. 65—82. Útgáfudagur 26. júní 1972.
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LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna kaupa á þyrlu 

og vegna viðgerðar á varðskipinu Þór. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni heimilast að taka lán allt að 45 millj. kr. vegna kaupa á þyrlu 

og allt að 48 millj. kr. vegna endurnýjunarviðgerðar á varðskipinu Þór. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  

Halldór E. Sigurðsson. 

9. maí 1972. . Nr. 84. 
LOG 

um breyting á orkulögum, nr. 58 frá 29. apríl 1967. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Aftan við 2. lið 2. gr. laganna bætist: hagnýtingar jarðfræðilegar kannanir, m. a. 
vegna neyzluvatnsleitar og, ef við á, gegn greiðslu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 9. maí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús Kjartansson. 

A 24 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 85. 190 

LÖG 
um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1969. 

Forseti ÍsLanDs 

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

11 
12 

13 

þykki mínu: 

5. maí 1972. 

  

  

  

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1969 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 
tölum í þús. kr.: 

Gjöld: Áætlun: Reikningur: 

Æðsta stjórn ríkisins ...........000.00. 0000. 54 286 61 037 
Forsætis- og menntamálaráðuneytið .................. 1151 165 1232 955 
Utanríkisráðuneytið ................0..0. 000. 117 402 135 428 
Atvinnumálaráðuneytið ................000.. 0000... 820 513 990 624 
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ...................... 631 369 660 324 
Félagsmálaráðuneytið .................0000 0... 2352 138 2495 316 
Fjármálaráðuneytið .............000.00.0. 00... 400 688 446 336 

Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið ................. 870 508 1047 389 
Viðskiptaráðuneytið ..................000.0 0000. 584 047 501 510 
Hagstofa Íslands ..........2.......00 0... 9 533 8752 
Ríkisendurskoðun ................200 2000 nn en 8 958 9 958 
Mismunur ...........000022 0000 95 875 

Samtals 7 096 482 7 589 629 

Tekjur Áætlun: Reikningur: 

Skattar .......00.20000000. sr 7 022 987 7333 973 
Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign fluttar 
úr B-hluta ríkisreiknings ...............0..00...00..... 37 328 51 486 
Ýmsar tekjur ............0.000.00..0 0... 36 167 69 346 
Mismunur ...........220..0 0000 134 824 

Samtals 7 096 482 7 589 629 

Gjört í Reykjavik, 5. mai 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 

Halldór E. Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi A 9, nr. 83—85, Útgáfudagur 26. júní 1972.
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AUGLÝSING 

um vegáætlun fyrir árin 1972--1975. 

Nr. 86. 

Alþingi hefur 18. maí 1972 samþykkt þingsályktun þá, sem hér fer á eftir, um 
vegáætlun fyrir árin 1972--1975. 

Alþingi ályktar, samkvæmt HI. kafla vegalaga, nr. 23 16. april 1970, að árin 
1972—1975 skuli framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt 
eftirfarandi vegáætlun: 

Fastir liðir: 

Benzingjald 

Þungaskattur 

Gúmmígjald 

Ríkisframlag 

Greiðslur af lánum af: 

- Benzingjaldi 

Endurgreiðslur af: 

Benzingjaldi 

Þungaskatti 

Fastir liðir nettó 

Sérstök fjáröflun: 

Greiðsla af lánum yfir- 

teknum af ríkissj. 1972. 
= Af benzingjaldi ...... 

Greiðsla af lánum yfir- 

teknum af ríkissj. 1970 .. 

Lán til Reykjanes- 

brautar .................. 

Sérstök lánsfjáröflun .... 
Hraðbrautir (Alþjóðab.) . 

Skeiðarársandur 

Norðurlandsáætlun 

Djúpvegur ............... 

Greiðsla af lánum 

v/Reykjanesbr. ........... 

= Veggjöld (nettó o. fl.) 
= Af benzingjaldi 

Samtals 

(Fjárhæðir í millj. kr.) 

    

  

  

1972 1973 

680.2 709.9 
213.5 223.1 
41.1 50.0 

200.0 250.0 
— 1140.8 — 1233.0 

31.7 

22,0 24.4 
2.0 2.0 

——— 24.0 ———— 26.4 

1116.8 1 206.6 

61.2 91.5 
12.7 

—— 788 

136.3 

79.5 

56.0 — 56.8 
50.0 0.0 

140.1 75.0 
100.0 230.0 
15.0 75.0 

120.0 150.0 

25.0 25.0 

19.5 

19.0 

45.0 — rr 60.5 - 

732 — TÖl 

1 790.0 1957.7 

. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN 

  

1974 

149.1 
2315 
52.0 

262.0 
—— 1 288.5 

102.4 

0.0 

100.0 

253.0 
75.0 

175.0 

25.0 

842.7 

2 103.6 

1975 

788.6 
240.1 
55.9 

280.0 
—— 1364.6 

35.2 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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II. SKIPTING ÚTGJALDA 

(Fjárhæðir í millj. kr.) 

  

  

Nr. 86. 

21 Stjórn og undirbúningur: 1972 

1. Launagreiðslur ........... 31.9 

Laun verkstjóra og vega- 

eftirlits .................. 93 
22.6 

2. Eftirlaunagreiðslur ....... 4.1 
3. Skrifstofukostnaður ...... 13.2 
4. Verkfræðil. undirbún. .. 5.0 

5. Umferðartaln. og eftirlit. 3.4 

22 Viðhald þjóðvega: 

1. Viðhaldskostn. þjóðvega . 355.0 

2. Vegmerkingar ............ 5.0 

2.3 Til nýrra þjóðvega: 

1. Hraðbrautir .............. 245.8 
2. Þjóðbrautir .............. 117.9 

3. Landsbrautir ............. 118.0 
4. Girðingar og uppgræðsla . 1.1 

5. Rannsókn á Skeiðarárs. . 1.6 
6. Ýmsar framkv. f. lánsfé: 

1. Hraðbr. (Alþjóðab.) 140.1 
1.a. — (annað lánsfé) .... 4.9 

2. Skeiðarársandur ...... 100.0 
3. Austurlandsáætlun .... 75.0 
4. Norðurlandsáætlun .... 120.0 
5. Djúpvegur ............ 25.0 

465.0 

7. Vextir og afb. af lánum 163.1 

24 Til fjallvega o. fl.: 1972 

1. Aðalfjallvegir ................ 1.5 
2. — Aðrir fjallvegir .............. 5.5 
3. Reiðvegir ................0... 0.3 

25 Til brúargerða: 

1. Brýr 10 m og lengri ........ 64.4 

2. Smábrýr ..........0000.0... 12.8 

2.6 Til sýsluvega ................ 

2.7 Til vega í kaupst. og kaupt. 

28 Til véla- og áhaldakaupa: 

1. Til véla- og verkfærakaupa .. 16.0 

2. Til byggingar áhaldahúsa 4.0 

2.9 Til tilrauna í vegagerð 

2.10 Til greiðslu halla á vegáætlun: 

1. Halli frá 1970 og 1971 ...... 137.0 

2. Yfirfært á næsta ár ........ 120.0 

Samtals 

  

  

1973 
38.1 

=-11.0 
— 211 

4.8 
13.4 
10.0 
4.0 

48.3 — 

375.0 
5.0 

360.0 — 

200.0 
100.2 
118.1 
15.2 

15.0 
0.0 

230.0 
15.0 

150.0 
25.0 

555.0 
196.1 

1119.1 —— 

1973 
2.5 
3.7 
0.3 

13 — 

65.0 
15.0 

11.2 —— 

26.6 

108.9 

18.0 
7.0 

20.0 — 

5.6 

120.0 
60.0 

17.0 — 

1 790.0 

  

1974 
41.8 

<-11.9 
——— 299 

5.0 
13.4 
10.0 
4.0 

59.3 — 

395.0 
5.0 

380.0 — 

200.0 
108.5 
110.7 
15.2 

100.0 
0.0 

253.0 
75.0 

175.0 
25.0 

628.0 
214.7 

1 184.6 — 

1974 
25 
3.7 
0.3 

6.5 — 

72.0 
18.0 

80.0 — 

30.5 

125.8 

18.0 
7.0 

25.0 — 

6.0 

60.0 
0.0 

60.0 — 

1957.1 

21. júní | 

  

1975 
43.8 

19.6 
—— 312 

5.3 
13.4 
10.0 
4.0 

62.3 — 

395.0 
5.0 

400.0 — 

250.0 
127.6 
146.1 
15.2 

125.0 
0.0 

58.0 
15.0 

175.0 
25.0 

—— 458.0 
236.1 

1 286.1 

1975 
25 
3.2 
0.3 

6.5 — 

100.0 
20.0 

90.0 — 

34.8 

132.6 

20.0 
1.5 

25.0 — 

6.3 

60.0 

2 103.6 

972. 

63.9 

400.0 

1233.0 

6.0 

36.8 

2 029.5
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SUNDURLIÐUN 

2.3. Til nýrra þjóðvega. 

1. Til hraðbrauta: 
Fjárhæðir í millj. kr. 

Nr. 86. 

  

Suðurlandsvegur: 1972 1973 1974 1975 

1. Hrunamannavegur--Skeggjast. .. — — 23.7 — 
2. Um Skeggjastaði ............... 3.0 — 2.9 — 
3. Skeggjastaðir—Selfoss .......... —- — 20.1 — 
4. Framkvæmdir á leiðinni Reykja- 

vik—Selfoss ................... 119.2 12.3 — — 
Reykjanesbraut: 
1. Vextir og afborganir lána ...... 6.8 — — — 
2. Tenging af Breiðholtsbraut í Fífu- 

hvammi „.........000 00... — 3.0 —- — 
3. Um Miðnesheiði ................ — 25.3 — — 
Grindavíkurvegur: 
1. Frá Reykjanesbr. til Grindavíkur — 58.6 — — 
Garðskagavegur: 
1. Um Garðinn ................... 1.0 2.5 — — 
2. Keflavík—Garður .............. — — 5.0 22.6 
Hafnarfjarðarvegur: 
1. Kópavogur—Engidalur ......... — — 28.2 22.8 
Vesturlandsvegur: 
1. Framkvæmdir á leiðinni Reykja- 

vík—Kollafjörður .............. 96.5 20.2 — — 
2. Um Kollafjarðarkleifar ........ — 47.1 — — 
3. Um Arnarhamar .............. — 19.0 8.0 — 
4. Um Tíðaskarð ................ — — 33.0 — 
5. Um Kiðafell ................... — — 34.8 — 
6. Um Hvammsvík og Hvítanes .... 3.0 — — — 
7. Um Brynjudals- og Botnsvog ... — 40.5 30.8 125.6 
8. Yfir Borgarfjörð ............... — — 90.0 197.0 
9. Um vegamót Borgarfjarðarbraut- 

ar hjá Haugum ................ 2.7 — — — 
10. Um Bifröst ........0..0000..... 3.0 — —- — 
11. Til rannsókna á Hvalfirði og 

Borgarfirði .................... 0.1 — — — 
Akranesvegur: 
1. Um Litlu-Fellsöxl .............. 6.0 — — — 
Vestfjarðavegur: 
1. Ísafjörður--Hnífsdalur ......... — 12.0 — — 
Norðurlandsvegur: 
1. Um lLónsbrú ............0..0.... — 3.5 — — 
2. Norðan Glerárhverfis .......... — — 12.2 — 
3. Slitlag og lýsing á áfanga NV1 .. — 11.5 — — 
4. Syðst á Svalbarðsströnd ........ — 11.9 — — 
Norðfjarðarvegur: 
1. Um Egilsstaði .................. 24 — 4.3 — 
Verkfræðilegur undirbúningur ..... 7.0 7.0 7.0 7.0 

Fært á 2.3.1. 250.7 275.0 300.0 375.0



Nr. 86. 

öl 

34 

3ð 

36 

36 

öd 

2. Til þjóðbrauta: 

Suðurlandsvegur: 
1. 
2. 
ð. 

. Við Markarfljót 
. Affall-Þverá ................. 

8. 

Skarphóll—-Skeiðflötur 
Um Hólsá .........00000 0... 

Á Skógasandi 
Þorvaldseyri-Holtsá .......... 
Við Hvamm 

Um Steinslæk 

Skálholtsvegur: 
1. 
2. 

Við Reyki .....0..0.00....... 
Laugarás-Biskupstungnabr. ... 

Eyrarbakkavegur: 
1. Við Eyrarbakka 
Biskupstungnabraut: 
1. 
2 

Þingvallavegur--Minni-Borg ... 
2. Við Brúará ............0....... 

Þingvallavegur: 
1. Í þjóðgarði ................... 
Þingvallavegur: 
1. 
2. 
3. 

Þorgerðarflöt—Kaldakvísl ..... 
Um Bugðu .......0....000.0.... 
Um Leirvogsá 

Grindavíkurvegur: 
1. Gighæð-—-Svartengi 
Vesturlandsvegur: 
1. 
2. 
3. 

Norðurárdalsv—-Brekka ....... 

Brekka—Hraunsnefskvísl ...... 

Um Bjarnadalsá 
Norðurlandsvegur: 

. Um Búðardalsá ............... 
  Dýrastaðir- Hvammsleiti 

. Hvammsleiti- Hvammur ....... 

Um Hæðarsteinsbrekku ........ 

. Um Norðurá í Heiðarsporði .... 

Ólafsvíkurvegur: 

10. 
11. 

. Um Borg ........000.0.. 0. 
Um Langá ........0.00000000.. 
Um Urriðaá 
Um Kaldá 

Skjálg— Kolbeinsstaðir 
. Um Rauðkollsstaði ............ 

Um Furubrekku 

Torfavatn— Urriðaá 

Um Fossá 

Um Hvalsá 

Á Fróðárheiði 

57 Snæfellsnessvegur: 
1. 
2. 
ð. 

Um Stafabergsá ............... 
Uin Bjarnarhöfn .............. 
Um Gríshólsá 

194 21. júní 1972. 

Upphæðir í millj. kr. 

1973 1974 

15 

4.9 

14 
2.6 

1975 Samtals 

3.0 — 

5.8 — 

— 29.1 

1.5 — 
— 3.0 

— 3.7 

2.9 94 

— 94 

44 — 

— 11.8 

— 0.7 

22 — 

1.3 8.2 

3.1 — 
2.9 — 

— 11.3 

54 — 

2.5 — 

3.2 — 

— 316 

— 26
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60 

Stykkishólmsvegur: 
1. 
Útnesvegur: 
1. Rif—-Enni 

Nesvogur—-Stykkishólmur .... 

Vestfjarðavegur: 

DO 
O
R
 

or
 

Um Gröf .......00 0 

Fellsendi-Nesoddi ........... 

Um Tunguá ................. 
Um Búðardal ................ 

Um Fáskrúð ................. 

Um Glerá ......0000. 0. 

Um Jónsvað .........00.00..... 

Bessatunga— Fremri-Brekka 
Um Neðri-Brunná ........... 

Norðurlandsvegur: 
1. Um Miklagil 

Vestfjarðavegur: 
Garpsdalur—Gróustaðaá ...... 
Tindar—Kambur ............. 

Kinnarstaðir--Djúpvegur ..... 
Í Kollafirði .................. 
Á Klettshálsi ................ 
Vattarnes—Vattardalsá ....... 
Eiði-Fossá ................. 
Fossá— Vatnsdalsá ........... 
Skeiði—Ketilseyri ............ 

- Um Gemlufall ............... 
Kirkjuból— Valþjófsdalsvegur .. 

. Í Dagverðardal ............... 
- Um Tunguá ................. 

Ath. á Dýraf. og Önundarf. .... 

62 Barðastrandarvegur: 

68 

Gíslalækur— Þverá ........... 

Þverá Brjánslækur .......... 
Um Arnórsstaði ............. 

Um Rauðsdalsgrundir ........ 
Um Haukaberg............... 
Kleifaheiði um Kleifar ....... 

Hólmavíkurvegur: 
1. Um Borðeyri 
2. Í Bæjarhreppi 
3. Um Kollsá 

4. Stóra-Hvalsá   

5. Húsavíkurkleif--Hrófárvaðall 

Norðurlandsvegur: 

N
O
R
N
 

Laugarbakki-Norðurbraut .... 
Um Sporðshús ............... 
Víðidalsá--Melrakkadalsá .... 
Um Grafarlæk ............... 
Um Langadal ................ 
Á Vatnsskarði ............... 

00... 

sr... 

Sauðanes ...... 

195 
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6.0 
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Samtals 

5.0 

2.7



Ni 

76 

82 

85 

89 

06. 

Siglufjarðar vegur : 
- Varmahlið—Sauðárkrókur 

3 Um Grófargil 
3. Um Staðará 
4. Vatnsleysa-Höfði 
5. Lambanesás-Hraun ........... 

6. Almenningsnöf—-Strákar 

Ólafsfjarðarvegur: 
1. Ketilás—-Stífluhólar 

Norðurlandsvegur: 
1. Um Djúpá 

2. Fljótsheiði 
3. Seljadalsá .......0.0000. 
4. Hólar--Reykjadalsá 
5. Um Reykjadalsá 
6. Reykjadalsá-Brún 
“. Sunnan Másvatns 
8. Vestan Helluvaðs 
9. Um Belgjarbáru .............. 

10. Sunnan Námafjalls 

Ólafsfjarðarvegur: 
1. Um Lágheiði 
2. Norðan Ólafsfjarðark. ......... 
3. Um Ólafsfjarðarmúla 
4. Brimnesá-Karlsá 
ð. Reistará—Hagaás 

Norðausturvegur: 
Í. Um Ófeigsstaði 
2. Á Tjörnesi 
3. Við Ásbyrgi 
4. Rannsóknir á Melrakkasléttu .. 
5. Sævarland--Hafralónsá 

6. Hafralónsá— Þórshöfn 

Aðaldalsvegur: 
1. Um Vestmannsvatn 

Raufarhafnarvegur: 
1. Klifshagi- Kópasker 
2. Sunnan Kópaskers 
3. Geilasandur—-Einbúi 

4. Um Melrakkasléttu 

Hálsavegur: 
1. Sunnan Ormarslóns 

2. Kollavík—Sævarland 

Austurlandsvegur: 
1. Á Jökuldalsheiði 
2. Hrólfsstaðir—-Jökulsá 
3. Austan Rangár 
4. Egilsstaðir—- Höfðaá 
5. Innan við Stóra-Sandfell 
6. Hallbjarnarstaðir--Haugaá 
7. Haugaá— Viðigróf 
8. Breiðdalsá--Selá 00... 

196 21. júní 1972. 
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1973 1974 1975 
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— 0.8 — 
— 4.8 — 
— 22 — 
— — 44 
1.0 — — 
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— — 15 
1.3 — — 

— 1.0 — 
— — 1.0 

5.1 — — 

1.0 — — 
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— 5.8 — 
11 — 
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1.0 — 1.0 
— — 2.0 
0.3 — — 
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— — 1.0 
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2.3 — — 

Samtals
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917 

92 

96 

99 

9. 
10. 
11. 

Ásunnarstaðir— Þverá ......... 
Runná-Skáli ................. 
Um Þorgeirsstaði í Lóni ...... 

Norðausturvegur: 
1. 
2. 
3. 
4. 

Finnafjarðará--Saurbæjarháls 
Sunnan Ótræðislæks .......... 

Um Hölkná ......0.000000.... 
Norðan í Sandvíkurheiði ...... 

Hlíðarvegur: 
1. 
2. 
3. 

Hellisheiði .................... 
Um Kaldá .......00.00.. 

Um Surtsstaði ................ 

Norðfjarðarvegur: 
1. 
2. 
3. 

Um Björg .................. 
Skálateigur- Neskaupstaður 
Oddsdalur „..........00.... 

Suðurfjarðavegur: 
1. 
2. 
3. 
4. 

Um Þernunes ................. 

Lönd—Stöðvarfjarðarþorp ..... 
Óseyri—Tólftá ............ 
Snæhvammur—-Þverhamar ..... 

  

Hafnarvegur: 
1. Vegamót hjá Hólum— kauptún . 

Fært á 2.3.2. 

3. Til landsbrauta: 

Suðurlandsvegur: 

I
 

= 
a
 

Um Geirlandsá ................ 
Austan Tungufljóts ............ 
Um Hrífunesheiði ............ 
Á Mýrdalssandi ............... 
Um Kerlingardalsá ............ 

Stórhöfðavegur: 
1. Ýmsir staðir .................. 

Þykkvabæjarvegur: 
1. 
2. 

Við Bjólu ............ 

Djúpós—Þykkvibær ........... 
Landvegur: 
1. 
2. 

Brúa rlundur—Skarð FIRIR 

Suðurlandsv.--Árbæjarv. ...... 
Meðallandsvegur: 
1. 
2 

Fljótakrókur—-Syðri-Fljótar 
. Leiðvöllur—Suðurlandsv. ...... 

Búlandsvegur: 
1. Hvammur—-Skaftárdalur ...... 

Ljótarstaðavegur : 

1. Ymsir staðir .................. 

Reynishverfisvegur: 
1. Ýmsir staðir LON 
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Nr. 86. 

Hólmavegur: 
1. Við vegam. Suðurlandsv. og við 

Miðey ........... 

Fljótshlíðarvegur: 
1. Deild-Hlíðarendi ............. 

Þingskálavegur: 

Í. Heiði- Víkingslækur .......... 

Ásvegur: 
1. Um Skammalæk .............. 

2. Sandhólaferja—Háfshverfi 

Ásmundarstaðavegur: 
1. Ásmundarstaðir- Áshverfi ..... 

Hagabraut: 
1. Ýmsir staðir .................. 
Þjórsárdalsvegur: 

1. Sandlækjarholt—Sandá ........ 
Gaulverjabæjarvegur: 
1. Um Baugsstaðasíki ............ 
2. Um Hraunsá .................. 
Biskupstungnabraut: 
1. Við Gullfoss ........0......... 

Þorlákshafnarvegur: 
1. Litla-Land—-Þorlákshöfn ...... 

Urriðafossvegur: 
1. Gafl—Skógsnes ............... 

Villingaholtsvegur: 

1. Við Loftsstaðaá .............. 

Skógsnesvegur: 
1. Skógsnes—Sýrlækur ........... 

Auðsholtsvegur: 
1. Við Sóleyjarbakka ............ 

Langholtsvegur: 
1. Flúðir—Syðra-Langholt ....... 

Tjarnarvegur: 
1. Ofan Vatnsleysu .............. 

Einholtsvegur: 
1. Við Brattholt ................. 

Fellsendavegur: 
1. Fellsendi—sýslumörk ......... 

Hvammsvegur: 
1. Gljúfurholt- Hvammur ........ 
Hafnavegur: 
1. Flugvöllur—-Stapafellsvegur 

Elliðavatnsvegur: 
1. Vatnsendahv— Vífilsstaðir ..... 

Álftanesvegur: 
1. Selskarð--Bessastaðir ......... 

Hafravatnsvegur: 
1. Vesturlandsvegur— vegam. að 

Reykjalundi .................. 

0.4 

0.5 

Upphæðir í millj. kr. 

1973 

1.1 

0.5 

15 

1974 1975 

5.2 

14 

21. júní 1972. 

Samtals 

1.1 

2.6 

1.0 

5.6 

1.8
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462 

öð 

Kjósarskarðsvegur: 
Í. Vesturlandsv—-Grímsstaðir .... 
2. Vindás—lLaxá .........0..0.... 

3. Fremri-Háls—sýslumörk ... 
Borgarfjarðarbraut: 
1. Þverá-—Kornahlíð .......... 
2. Brennigil--Geldingadragi ... 
3. Um Geldingadraga ......... 
4. Um Andakilsá ............. 
5. Um Síðumúlaveggi ......... 
6. Um Arnarholt ............. 
1. UmMHauga ................. 
Heydalsvegur ................. 
Snæfellsnessvegur : 
1. Um Hóla ........000 00. 

2. Norðan Laxár ............. 

Laxárdalsvegur: 
1. Hólkotsá--Sólheimar ........ 

2. Höóskuldsst—-Hornstaðir ..... 

Svinadalsvegur: 
1. Um Eystra-Miðfell .......... 
2. Við Súluá og Grjótá ........ 
Akrafjallsvegur: 
1. Um Ytra-Hólm 

Skorradalsvegur: 
1. Um Hálsa ................. 
2. Að Fitjum ................. 
Vatnshamravegur ............. 
Flókadalsvegur: 
1. Brúsholt—Skógar 
Hálsasveitarvegur: 
1. Um Kalmanstungu .......... 

Hvítársíðuvegur: 
1. Um Þorgautsstaði ........... 
2. Um Kinnargil ............... 

Varmalandsvegur: 
1. Varmaland--ÆEinifell......... 

Norðurárdalsvegur: 
1. Vesturlandsv—-Norðurá .... 

2. Glitstaðir--Skarðshamrar ... 

Hraunhreppsvegur syðri: 
1. Akrar -Kálfalækur .......... 

Útnesvegur: 

1. Snjóastaðir ................. 
2. Um Hellissand .............. 

Framsveitarvegur: 
1. Um Bár .........0000.. 

Hörðudalsvegur eystri: 
1. Tunga—-Seljaland 

Melasveitarvegur .............. 
Mófellsstaðavegur ............. 
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1973 1974 1975 Samtals 

— 2.3 — — 
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— 1.9 — — 

—- 1.6 — — 

— — 0.5 — 
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— 15 24 84 

— — 0.2 — 
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— — -- 0.9 
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— — — 0.2 

— — 2.3 — 

— —— 0.5 2.8 

— 0.6 — 0.6 

1.1 — — 1.1 

1.3 — — 1.9 

— — — 1.1 

0.2 — — 0.2 

— 12 - — 

15 — — 2.7 

0.7 — — 2.7 

— 1.0 — — 
1.3 —- — 23 

-- — 0.3 0.3 

— — — 1.0



Nr. 86. 

587 

590 

593 

ö9d 
59 
60 

61 

63 

64 

Hálsabæjavegur nyrðri: 
I. Um Hamraendagil 

Hlíðarvegur: 
1. Um Fellsenda 
2. Um Svarfhól 

Haukadalsvegur: 
1. Framan Haukadalsvatns. 
2. Hamrar—Núpur 

Hjarðarholtsvegur: 

1. Laxá--Goddastaðir 

Klofningsvegur: 
1. Um Ytra-Fell ........... 
2. Fábeinsá-—Klofningur 
3. Klofningur--Reynikelda . 

Efribyggðarvegur 

Staðarhólsvegur 
Laxárdalsvegur 
Vestfjarðavegur: 
1. Hnífsdalur Ófæra ...... 
2. Um Seljadal og Kálfadal 
Djúpvegur: 
1. Um Arngerðareyri ...... 
2. Um Eyri í Mjóafirði .... 
3. Laugardalsá-Strandsel .. 
4. Skarð—Eyri 
Bildudalsvegur: 
1. Bíldudalur— Trostansfj... 
2. Trostansfj— Vestfjarðav. 
3. Um Bíldudal 
Flateyrarvegur: 
1. Breiðadalsá-Breiðidalur 
2. Kaldá-Hvilft 

Súgandafjarðarvegur: 
1. Botn—-Kvíarnes 
2. Fyrir Spilli 
Súðavíkurvegur: 
1. Flugvöllur— Arnardalur . 
2. Um Súðavík ............ 
3. Seljalandsós—Hattardalsá 

Tröllatunguheiði 

Reykhólasveitarvegur : 
1. Grímsnes—Hrafnanes 

Örlygshafnarvegur: 
1. Um Hvalsker 
2. Skersmúli-Kvígindisdalur 
3. Um Geitagil 

Rauðasandsvegur 

Kollsvíkurvegur: 
1. Um Húsadal 

Tálknafjarðarvegur 
Ketildalavegur 

  

  

  

  

21. júní 1972. 

Upphæðir í millj. kr. 

1973 1974 1975 Samtals 

123 — — 1.3 

— — 0.5 11 

— 12 — — 
— 11 — 2.3 

— — 0.5 0.5 

1.6 — — — 
3.0 40 10.5 

— 15 1.5 
— — 0.8 0.8 
— 0.5 — 0.5 

49 6.8 — 12.9 

— 22 — — 
— — 0.8 — 
— — 1.7 — 
— — — 9.7 

— — 0.8 — 

= — 0.8 3.2 

— — 1.0 — 
26 = — 6.2 

1.0 — — 26 

— 4.0 6.0 — 
— 25 — — 
— — 24 14.9 
1.0 — — 1.0 

1.6 — — 2.6 

— — 1.9 — 
94 — — — 
= = — 4.7 
ii = — 0.6 

0.5 — — 0.5 
26 — — 26 
— 1.0 — 1.0
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624 

625 

629 
633 

635 

641 
643 

645 
72 

74 

702 

Upphæðir í millj. kr. 

  

Ingjaldssandsvegur: 1912 1973 
1. Vestfjarðav.-Núpur .......... 1.0 0.6 
2. Á Sandsheiði ................. — — 
Valþjófsdalsvegur: 
1. Frá Þórustöðum að Grundarenda — — 
2. Um Ófæru ........0......... 0.6 — 
Syðridalsvegur ................... — 0.8 
Vatnsfjarðarvegur: 
1. Um Bjarnastaðahlíð ........... — 1.0 
2. Reykjarfjarðarbotn ............ — 0.5 

3. Um Bjarnaskarð .............. 0.9 — 
Snæfjallastrandarvegur: 
1. Um Hallsstaði ................ — — 
Krossárdalsvegur ................ — 0.5 
Strandavegur: 
1. Um Grjótá ............. 1.0 — 
2. Staðará-Selá ................. — — 
3. Í Veiðileysufirði .............. — 0.6 
Drangsnesvegur .................. — — 
Hvammstangavegur: 
1. Um Króksá .........0.000..... — — 

Skagastrandarvegur: 
1. Lagfæringar .................. — — 
2. Um Laxá .........0.0000 0... — — 
3. Um Hallá .................... — 1.1 
4. Um Hrafná ................... — 0.9 
Heggsstaðanesvegur: 
1. Mýrar—Bessastaðir ............ 1.3 24 
2. Um Grímsá .................. 0.2 — 

Miðfjarðarvegur: 
1. Hjá Melalæk .................. — — 
2. Hjá Brekkulæk ............... — — 
Núpsdalsvegur: 
1. Haugur-Efrinúpur ........... — — 
Vatnsnesvegur: 
1. Norðan Hvammstanga ........ 0.1 — 
2. Við Skarð .......0...00... — — 
3. Um Hamarsá ................. — — 
4. Við Ósa ......0... — — 
5. Hólaá—Þorfinnsstaðir ......... 1.3 — 
Fitjavegur: 
1. Hjá Hrísum .............0.... — — 

2. Fremrifitjar-Bjarg ........... — 2.0 
Borgarvegur: 
1. Gottorp-Borg ................ 1.2 — 
Vatnsdalsvegur: 

1. Miðhús-—-Norðurlandsv. ....... — 3.7 
2. Um Kornsá ..............0... — 1.6 
3. Haukagilsmelar ............... — 0.4 
4. Lagfæringar .................. — 04 
Miðásavegur: 
1. Lagfæringar .................. — — 
Auðkúluvegur ................... — —- 

1974 

0.1 
4.0 

Nr. 86.



Nr. 86. 

731 

132 
733 
734 

Svinvetningabraut: 
1. Sólheimar—-Kjalvegur ......... 
Kjalvegur ...............00..... 
Blöndudðalsvegur ................. 
Svartárdalsvegur: 
1. Snjóastaðir ................... 
Neðribyggðarvegur ............... 
Laxárdalsvegur: 
1. Austan Skrapatungu .......... 

Þverárfjallsvegur: 
1. Um Þverá ................. 

Skagavegur: 

9. 
Ef 
1. 

Spákonufell—Harastaðir ...... 
Snjóastaðir ................... 
Hafnir—sýslumörk ............ 

Bjargarvík—Bjargarskarð ..... 
Bergskáli--Kleifargil .......... 
Selá-Bergskáli ............... 
Um Bakkaá .........00..00.... 
Gönguskörð .................. 
Skagavegur vestanverður ...... 
ribyggðarvegur: 
Ytravatn— Álfgeirsvellir ......,   

Skagafjarðarvegur: 
1. 
2. 
3. 

Álftagerði—Borgará ........... 
Borgará-—Daufá ............... 
Lagfæringar .................. 

Héraðsdalsvegur: 
1. Lagfæringar .................. 

Tunguhálsvegur: 
1. Tunguháls—Villinganes ....... 

Sæmundarhlíðarvegur ............ 
Hellulandsvegur: 
1. Siglufjarðarv.--Helluland ...... 

Hegranesvegur vestri: 

  

1. Helluland—-Hegranesv. eystri .. 
Út-Blönduhlíðarvegur: 
1. Þverá— Ytri-Brekkur .......... 
Deildardalsvegur: 
1. Siglufjarðarv.—-Stafshóll ...... 
2. Siglufjarðarv—-Nýlendi ........ 
Bæjarvegur: 
1. Sunnan við Bæ .............. 
Grenivíkurvegur: 
1. Syðri-Grund—-Pálsgerði ....... 
2. Um Grenivík .................. 
Norðausturvegur: 
1. Um Axarfjarðarheiði .......... 
Ólafsfjarðarvegur eystri: 
1. Ólafsfjarðarv.—Vatnsendi ..... 
Kleifavegur: 
1. Sunnan Syðri-Ár .............. 0.1 

21. júní 1979. 
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1973 
2.2 

1.7 

1974 
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Samtals 

4.3 
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805 Svarfaðardalsvegur: 
1. Ólafsfjarðarv—-Syðra-Holt .... 
2. Húsabakkaskóli—Grund ....... 
3. Grund—Urðir ................. 

806 Tunguvegur: 
1. Um Tungur .................. 

807 Skíðadalsvegur: 
1. Hrísar—-Skáldalækur .......... 

809 Hauganesvegur: 
1. Við Hauganes ................ 

813 Möðruvallavegur: 
1. Möðruvellir Hof ............. 

814 Staðarbakkavegur: 
1. Hörgárdalsv—-Staðarbakki 

815 Hörgárdalsvegur: 

1. Þríhyrningur—Hólkot ......... 
2. Hólkot--Bægisá ............... 

816 Dagverðareyrarvegur: 
1. Á Glæsibæjarflóa .............. 

821 Eyjafjarðarbraut vestri: 
1. Hvammur—Grund ............ 
2. Finnastaðaá Djúpadalsá ...... 
3. Sunnan Melgerðis ............ 

825 Sölvadalsvegur: 

1. Seljahlíð— Þormóðsstaðir ...... 
826 Eyjafjarðarbraut eystri: 

1. Um Rifkelsstaði .............. 
2. Kaupangur—Öngulsstaðir ...... 

832 Brúarvegur: 

1. Um Fnjóskárbrú .............. 
833 Tlugastaðavegur: 

1. Skógar-Hróarsstaðir ......... 
2. Hróarsstaðir—Illugastaðir ..... 

835 Fnjóskadalsvegur eystri: 
1. Sunnan Veisusels ............. 
2. Norðan Þingmannalækjar ..... 

836  Vaglaskógarvegur: 
1. Hjá Mörk .................... 

841 Fremstafellsvegur: 
1. Hrifla--Fremstafell ........... 

842  Bárðardalsvegur vestri: 
1. Um Hlíðskóga og Hvarf ...... 

843  Lundarbrekkuvegur: 

1. Norðan Víðikers ...........,.. 

2. Rauðafell--Lundarbrekka ...... 

844  Bárðardalsvegur eystri: 
1. Sunnan Sandvíkur ............ 

2. Jarlsstaðir--Kálfborgará ....... 
846  Austurhlíðarvegur: 

1. Litlu-Laugar-—-Stóru-Laugar .... 
847 Stafnsvegur „.......0...20.00.0. 
848  Myvatnssveitarvegur: 

1. Greiðsla á skuld .............. 

203 

1972 

Upphæðir í millj. kr. 

1978 
1.6 
19 

0.8 

1974 1975



93 

94 

'r. 66. 

Baldursheimavegur ............... 
Út-Kinnarvegur: 
1. Sunnan Geirbjarnarstaða ...... 
Hvammavegur: 
1. Klömbrur Yzti-Hvammur ..... 

Staðarbraut: 

1. Grenjaðarstaðir—-Laxá ......... 
Fagranesvegur ................... 
Laxárdalsvegur vestri: 
1. Brúar—Birningsstaðir ......... 
Vestursandsvegur ..............., 
Hólsfjallavegur: 
1. 

Austursandsvegur 

Hjá Austaralandi .............. 

00... 

Austurlandsvegur: 
1. 
9 

9 

Vegamót Hafnarvegar—Laxá .. 
. Laxá-Krossbær .............. 

5. Um Kolgrímu ................ 
4. 
5. 

Sléttaleiti--Reynivellir ........ 
Kviá-Hof .................... 

Norðausturvegur: 

2. 

1 
2 
3 

S 
1 

Á Burstarfellsbrún ............ 
KálffellBanatorfur .......... 
ÍLangadal.................... 

eyðisfjarðarvegur: 

Á Norðurbrún ................ 
Vesturhluti heiðar ............ 

Borgarfjarðarvegur: 
1. Utan Fjarðarheiðarvegamóta .. 
2. Hjartarst--Hrollaugsst......... 
3. Um Geitavík .................. 

Eyjavegur ...................... 
Jökuldalsvegur: 
1. Gilsá-Arnórsstaðir .........., 
2. Hákonarstaðir—Grund ........ 
Jökuldalsvegur eystri so. 
Hróarstunguvegur: 
1. 
2. 

Um Kirkjubæ ................ 
Heykollsstaðir Rangá 

Húseyjarvegur : 
1. Um Hrærekslæk .............. 

Upphéraðsvegur: 
1. 
2. 
3. 
4. 

Helgafell—Ekkjufell........... 
Teigaból--Hrafnsgerðisá ...... 
Um Mjóanes ..........00....... 
Við Strönd ................... 

Norðurdalsvegur í Fljótsdal ...... 

Skriðdalsvegur : 
1. Lynghóll--Flaga 

Axarvegur .........0....... 

Hjaltastaðarvegur ................ 

21. júní 1972. 

Upphæðir í millj. kr. 
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0.4 
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946 

951 
953 
954 
962 
964 
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Upphæðir í millj. kr. 

  

944 Lagarfossvegur: 1972 1973 1974 1975 — Samtals 
1. Vestan Lagarfljóts ............ 15 — — — — 
2. Dratthalastaðir—Foss ......... — 0.5 0.5 0.5 3.0 
Hólalandsvegur: 
1. Þorp--Jökulsá ................ 1.6 — — — — 
2. Hvoll—Gilsárvellir ............ 0.6 — -- 1.0 3.2 
Vestdalseyrarvegur ............... — — 1.0 —- 1.0 
Mjóafjarðarvegur „............... 0.8 0.5 15 05 3.ð 
Helgustaðavegur ................. 0.6 0.6 1.1 —- 2.3 
Norðurdalsvegur í Breiðdal ...... — — 0.4 0.6 1.0 
Breiðdalsvegur ................... 0.3 —- 0.7 1.0 2.0 
Rauðabergsvegur ................. — — — 0.6 0.6 

Fært á 2.3.3. 118.0 118.1 119.7 146.1 501.9 

6.3 Austurlandsáætlun: 
Upphæðir í millj. kr. 

Austurlandsvegur: 1972 1973 1974. 1975 Samtals 
1. Grímsstaðir—Gilsá ............ — — 14 — — 
2. Gilsá—Garðá .................. 1.0 — — — — 
3. Teigará-Hvanná.............. — 3.8 — 6.6 — 
4. Heydalir Ós ................. — — — 6.2 — 
5. Ós—-Streitishvarf .............. 7. — — — — 
6. Streitishvarf—-Fagrihvammur .. 6.2 — — 12.5 — 
1. Bauluhvammur—Fossá ........ — — — 5.7 —- 
8. Fossárvík—Svarthamar ........ 1. — 3.9 — — 
9. Búlandsá—Djúpivogur ........ 9.5 — — — — 

10. Utan Bragðavallahóla .......... — — — 1.0 -- 
11. Melrakkanes—Geithellnaá ..... — 1.6 8.8 —- — 
12. Geithellnaá--Hærukollsnes — 4.6 — — — 
13. Hofsá—Starmýri .............. — — — 5.6 — 
14. Gilsárbrú .............000...... 115 — — — — 
15. Sauðárbrú .................... 1.8 — — — — 
16. Skammadalsárbrú ............. — — — 2.0 — 
17. Eyjaárbrú ........ 00.......... — — — 2.0 — 
18. Krossárbrú .......... 20... — — — 2.5 — 
19. Geithellnaárbrú ............... — — 15.9 — 122.2 

85  Norðausturvegur: 
1. Langadalsvarða-Hölkná ...... — 5.5 — — — 
2. Hölkná Burstarfellsbrún ..... — — 7.2 — — 
3. Rangá—kauptún .............. — 4.0 — 44 — 
4. Hölknárbrú ................... — 2.9 — 24.0 

92 Norðfjarðarvegur: 
1. Fjarðarheiðarvegam.—Græfur .. 13 — 8.8 — — 
2. Mýrabotnar- Búðareyri ....... — 0.7 — 5.3 — 
3. Háhlíðarhorn— Hátún ......... 5.4 — 0.9 — — 
4. Jarðgöng ..............00..0.. 21.6 31.2 11.7 — — 
5. Njörvadalsárbrú .............. — 25 — 89.4 

93 Seyðisfjarðarvegur: 
1. Fjarðarheiði .................. 0.8 6.3 5.8 6.6 19.5 

A 26
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96 Suðurfjarðavegur: 1972 1973 1974 1975 — Samtals 

1. Fossá (hjá sléttu)—Eyri ...... 18 — — — — 

2. Gripaldi-Kolmúli ............ — 6.3 — 4.8 — 
3. Víkurgerði-Merkigil .......... — — 10.6 — — 
4. Merkigil—Kirkjubólssel ....... — 5.6 — — — 
5. Kambanes—Snæhvammur ..... — — — 9.8 44.9 

Fært á 2.3.6.3 75.0 75.0 75.0 75.0 300.0 

6.4. Norðurlandsáætlun: 
Upphæðir í millj. kr. 

68 Hólmavíkurvegur: 1972 1973 1974 1975 — Samtals 

1. Um Ennisháls .........0.0.... 14 — — — — 
2. Húsavíkurkleif--Hrófá ........ 12.1 — — 13.5 

1 Norðurlandsvegur: 
1. Staður-Reykir ............... 7.2 — — — — 
2. Brú á Hnausakvísl ............ 15.0 — — — — 
3. Í Langadal .......2000000.0000.. 6.0 — — — — 
4. Víðimýri-Silfrastaðir ........ 5.0 — — — — 

5. Brú á Skjálfandafljót ......... 75 — — — 40.7 
76 Siglufjarðarvegur: 

1. Móskógar—Brúnastaðir ........ 3.0 — — — 3.0 

82 Ólafsfjarðarvegur: 
1. Hörgárbrú-Reistará .......... 12.3 — — — 12.3 

83 Grenivíkurvegur: 

1. Svalbarðsströnd ............... 6.0 — — — 6.0 

85 Norðausturvegur: 
1. Bakki-Rekárgil „............. 10.5 — — — -— 
2. Jökulsá-Klifshagi ............ 8.0 — — — 18.5 

89 Hálsavegur: 
1. Kollavík—Sævarland .......... 6.0 — — — 6.0 

Óskipt .........00 0... 20.0 150.0 175.0 175.0 520.0 

Fært á 2.3.6.4 #1290.0 150.0 175.0 175.0 620.0 

6.5. Djúpvegur: 
Upphæðir í millj. kr. 

61 Djúpvegur: 1972 1973 1974 1975 — Samtals 

1. Skarð—Eyri .......0.00 00... 25.0 25.0 25.0 25.0 100.0 

Fært á 2.3.6.5 25.0 25.0 25.0 25.0 100.0 

2.5. Til brúargerða. 
Fjárhæðir í millj. kr. 

1. Til brúa 10 m og lengri: 1972 1973 1974 „1975 

Steinslækur í Holtum (1) 

Flóaáveituskurður (1) I
 

Geirlandsá (1) ........0.0000 020... nn 

Kaldaklifsá (1) ........002020. 0... 

12.9 — — — 
AR 4.7 — — — 
HR 5.0 — — — 
AR 3.3 — — —



32. Miðhúsaá (98) ... 20.22.0000... 
33. Fossá í Berufirði (einkav) .........0....0... 
34. Bergá í Nesjum (Í) .......0.000000. 00. 
30. Kerlingardalsá (1) ..........00000000 000... 

36. Hólsá á Sólheimasandi (1) ................... 
37. Kaldá í Hnappadal (54) ...........0.000...... 

38. Hörðudalsá hjá Vífilsdal (sýsluv) ........... 
39. Svínadalsá á Jónsvaði (60) .........00.0.... 
40. Þingmannaá (60) ........0.0.00 00... 
41. Steinadalsá (69) .........00%.0. 0... 
42. Laxá á Laxárdalsheiði (59) ......0.0000000... 
43. Laxá hjá Syðra-Hóli (74) ...........00.... 

44. Öxnadalsá hjá Hrauni (sýsluv) ............. 
45. Reykjadalsá (1) .............000.0 0... 
46. Kverká á Langanesi (sýsluv.) ............... 
47. Hölkná í Bakkafirði (85) ..........00.0..... 
48. Kaldá í Jökulsárhlíð (917) ................. 
49. Kaldakvísl á Fagradal (92) 2.....0..0. 

50. Tungulækur í Landbroti (203) 2....0000... 

öl. Litla-Þverá í Fljótshlíð (261) ............... 
52. Markarfljót hjá Emstrum (fjallv) ........... 
53. Andakílsá í Skorradal (50) 2.....000.00.. 
54. Bjarnarðálsá (1) ......... 

öð. Urriðaá (54) .........0.....0. 0 
56. Haukadalsá í Haukadal (sýsluv.) ........... 

„ júni Í O
 

hu
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Norðurá hjá Haugum (50) ......00.000. 
Norðurá í Heiðarsporði (1) .............00... 

Laxá á Breið (574) ..........000 

Tunguá hjá Sauðafelli (60) ......0.0..0..0..... 

Skeggjagil á Laxárdalsheiði (59) #........... 
Tunguá í Skutalsfirði (60) ................. 

- Austurá hjá Skárastöðum (sýsluv.) ......... 
Staðará (76) .......0..002.00 0. 
Grófargil (76) ............000 000 
Úlfsstaðagil (1) .......0..0...0000 00. 

. Jökulsá hjá Merki (sýsluv.) .......000000... 
Fagradalsá (953) .......00.00. 00. 
Svartá hjá Stóru-Tungu ..................... 
Þverárvötn hjá Þverá (einkav) ............. 
Hvitá á Kjalvegi (aðalfjallv) ............... 
Leirvogsá (36) ......0..0000 0. 

- Langá á Mýrum (54) .......0.0.00 0 
- Vatnsholtsá (54) .........0..0... 0 
„ Grishólsá (57) #.........00000 0. 

- Glerá (60) ..............0 0. 
ö. Miklagil á Holtavörðuheiði (1) ............... 

- Kornsá í Vatnsdal (722) .......0..0..00.. 
- Hrafná hjá Skagaströnd (74) ................. 

Hallá (74) ...........00... 00 
Djúpá í Ljósavatnsskarði (1) „.............. 

Seljadalsá (1) .........0.. 
. Lagarfljót á Fossi (944) .......000.00 0. 

Nr. 86. 

Fjárhæðir í millj. kr. 

1972 1973 1974 1975 

2.7 — 

2.1 2.1 

13.2 - 
3.3 — 
3.2 — 
21 — 
6.9 — 
2.8 — 
1.9 — 
2.3 1.9 
6.9 — 
1.9 — 
3.7 — 
3.8 — 
3.7 — 
8.0 — 

— 2.8 
-- 2.1 
— 1.9 
— 5.6 
— 10.6 
— 2.1 
-- 0.5
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Fjárhæðir í millj. kr. 

1972 1973 1974 1975 

ö7. Langadalsá í Djúpi (61) ..........0.000.0 00. .0.0... —— — — 9.1 
58. Hvalsá í Hrútafirði (68) ..........00...000.0.0.. — — — 3.7 
59. Melrakkadalsá (1) ..........00.02.000 0... nn -— — — 2.7 
60. Vatnsdalsá hjá Undornsfelli (sýsluv.) .............. — — — 6.3 
61. Laxá hjá Hvammi (sýsluy.) .......0.00005. 000... — — — 3.7 
62. Héraðsvötn eystri (76) ...........0..00.. 00. — —- — 2.0 
63. Djúpadalsá í Eyjafirði (821) ..........00.000.... — — — 3.7 
64. Skjóldalsá í Eyjafirði (821) .........000000 — — — 2.6 
65. Mjóadalsá hjá Mýri (aðalfjallv.) .................. — — —- 6.4 
66. Vesturdalsá hjá Haugastöðum (sýsluv.) .......... — — -- 2.5 
67. Vesturdalsá hjá Fremri-Hlíð (sýsluv.) .............. — — — 2.6 
68. Staðará á Jökuldal (1) .......0.00000000 0000 — — — 21 

69. Brýr í Hjaltastaðaþinghá ...........00.0.00000.0.0. — — — 3.0 

70. Eyvindará hjá Egilsstöðum (93) .........00.0.... — — — 10.0 
71. Kolgríma í Suðursveit (1) ..........0.0.0.0 0... — — — 10.0 

  

Fært á 25.1 644  65.0  72.0 100.0
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HI. FLOKKUN VEGA 

3.1. Þjóðvegir eftir kjördæmum. 

Suðurlandskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu, 
yfir Eldhraun og Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyja- 
fjöll, Land, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus, Hellisheiði að sýslumörkum 

við Sandskeið. 
Stórhöfðavegur í Vestmannaeyjum: Af vegamótum ofan við kirkjuna um Ofan- 
leytishverfi að Stórhöfðavita. 
Þykkvabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Ytri-Rangá að Þykkvabæ. 

Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Holtum upp Holt og Land hjá Múla að 
Galtalæk. 
Meðallandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan Eldvatns, um Leiðvöll og Langholt 
í Meðallandi um Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum og upp Landbrot austanvert 
á Suðurlandsveg við Skaftárbrú. 
Holtsvegur á Síðu: Af Suðurlandsvegi austan við Eldhraun um Skaftárbrú að 
Heiðarseli. 
Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú í Skaftártungu 
um Búland að Skaftárdal. 
Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um brú 
á Tungufljóti undan Snæbýli að Snæbyli. 
Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfs- 
staði að Þykkvabæjarklaustri. 
Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti um Jórvíkurhryggi að Þykkva- 

bæjarklaustri. 
Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fagradal, inn með Kerlingardalsá, 
að Bólstað. 
Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fossholtum að Presthúsum. 
Reynisvegur: Frá Presthúsum norðan Lækjarbakka um Þórisholt að Reyni. 

Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal að Dyrhólum. 
Péturseyjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Péturseyjar um Eyjarhóla og 
Pétursey á Suðurlandsveg austan Péturseyjar. 
Raufarfellsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Svaðbælisá um Raufarfellsbæi 
á Suðurlandsveg vestan Kaldaklifsár. 
Leirnavegur: Af Suðurlandsvegi austan við Steina, um Leirnahverfi og Rauðs- 
bakka á Suðurlandsveg vestan við Svaðbælisá. 
Hverfisvegur: Af Suðurlandsvegi austan Írár, um Holtshverfi á Suðurlandsveg 
vestan við Holtsá. 
Skálavegur: Af Suðurlandsvegi austan við Hvamm um Skálabæi á Suðurlands- 
veg vestan við Efstu-Grund. 
Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fitjamýri um Nýjabæ og Lambhúshól 
á Suðurlandsveg austan við Hvamm. 
Þórsmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts, um Stóru-Mörk, um 
Merkurengjar í Húsadal í Þórsmörk. 
Dímonarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Markarfljóts, norður Markarfljóts- 
aura hjá Stóra-Dímon á Fljótshlíðarveg við Eyvindarmúla. 
Hólmabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi á Markarfljótsaurum um Dalsel og Borg- 
areyrar á Landeyjaveg nálægt Sandtjörn. 
Hólmavegur: Af Suðurlandsvegi austan Affalls, um Miðey, að Hólmum. 

Akureyjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Hemlu, um Strönd á Landeyjaveg 
nálægt Akurey. 
Út-Landeyjavegur: Af Suðurlandsvegi austan Þverár, um Fróðholt, Þúfu og 

Bergþórshvol á Hólmaveg við Búðarhól.
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Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi vestan Fróðholts um Ártún á Landeyjaveg hjá 
Eystra-Hóli. 
Fljótshlíðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múlakot 
að Barkarstöðum. 
Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli. 

Rangárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli, 
um Keldur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan Varma- 
dals. 
Oddavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Strönd að Odda. 
Heklubraut: Af Rangárvallavegi við Gunnarsholt yfir Brekknaheiði, að 
Haukadal. 
Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts um Geldingalæk og 

Kaldbak, upp með Ytri-Rangá og um fyrirhugaða brú yfir Ytri-Rangá á Land- 
veg hjá Leirubakka. 
Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ, Snjallsteins- 

höfða og Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu. 
Bugavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Lyngás að Vetleifsholti. 
Ásvegur: Af Suðurlandsvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sandhólaferju og 
Háfshverfi að Þykkvabæjarvegi hjá Miðkoti. 
Ásmundarstaðavegur: Af Suðurlandsvegi við Selsund um Ásmundarstaði á Ás- 
veg við Áshverfi. 
Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Gísl- 
holt, á Hagabraut. 

Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Raftholt, Haga og Stúfholt á 
Landveg neðan við Köldukinn. 
Hamravegur: Af Suðurlandsvegi hjá Einbúa að Hamrahóli. 
Hrunamannavegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um brú 

á Stóru-Laxá hjá Hrepphólum, um Hruna, Skipholt og yfir Hvítá hjá Brúar- 
hlöðum á Einholtsveg hjá Gyýgjarhóli. 

Skálholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Reykjum, um Laugarás á Biskups- 
tungnabraut hjá Spóastöðum. 
Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt sunn- 
an Miðfells, upp Þjórsárdal að vegamótum að Stöng. 
Gaulverjabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokkseyri 
að Eyrarbakkavegi. 
Eyrarbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi að Eyrar- 

bakka. 
Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi við Ingólfsfjall, um brú á Sogi, Svína- 
vatn, brú á Brúará, Vatnsleysu, Múla og Geysi að Gullfossi. 

Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan 

Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði. 

Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á 
Biskupstungnabraut hjá Múla. 
Þorlákshafnarvegur: Af Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði til Þorlákshafnar. 

Þrengslavegur: Af Þorlákshafnarvegi í Ölfusi, um Þrengsli á Suðurlandsveg 
í Svínahrauni. 

Urriðafossvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss á Villinga- 

holtsveg við Villingaholt. 
Ölvisholtsverur: Af Suðurlandsvegi við Kjartansstaði að vegamótum við Ölvis- 
holt. 
Oddgeirshólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hraungerði að vegamótum við 
Austurkot og Oddgeirshóla. 
Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með 
Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða.
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Hafnarskeiðsvegur: Af Eyrarbakkavegi við Eyrarbakka, um brúarstæði hjá 
Óseyrarnesi, vestur Hafnarskeið á Þorlákshafnarveg hjá Þorlákshöfn. 
Hamarsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Villingaholti, um Gafl og Hamar á 
Gaulverjabæjarveg. 

Skógsnesvegur: Áf Hamarsvegi hjá Skógsnesi á Villingaholtsveg hjá Sýrlæk. 
Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverja- 
bæjarveg við Smjördali. 
Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt, 
á Villingaholtsveg norðan Önundarholts. 
Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu um Vorsa- 
bæ á Hamarsveg við Syðri-Velli. 
Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt að Stokkseyri. 
Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að Hreiðurborg. 
Langholtsvegur í Flóa: Af Suðurlandsvegi nálægt Túni að Langholti. 
Skeiðháholtsvegur: Af Hrunamannavegi við Kílhraun, um Skeiðháholt á Hruna- 
mannaveg móti Löngumýri. 

Ólafsvallavegur: Af Hrunamannavegi að Ólafsvöllum. 

Vorsabæjarvegur: Af Hrunamannavegi hjá Húsatóftum að Vorsabæ. 

Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði og á 
Þjórsárdalsveg vestan Þverár. 
Hælisvegur: Af Gnúpverjavegi að Hæli. 
Árnesvegur: Af Gnúpverjavegi ofan Kálfár á Þjórsárdalsveg. 
Stóra-Núpsvegur: Af Gnúpverjavegi við Ásaskóla á Þjórsárdalsveg hjá Minna- 
Núpi. 
Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása um Stóru-Mástungu að Skálda- 
búðum. 
Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stóru-Laxár, um Syðra-Langholt 
að Auðsholti. 
Langholtsvegur: Af Auðsholtsvegi hjá Langholti á Flúðaveg hjá Flúðum. 
Flúðavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir á Hrunamannaveg vestan Kirkju- 
skarðs. 
Hrunavegur: Af Hrunamannavegi um Hruna að Þverspyrnu. 
Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að Tungufelli. 
Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru á Grafningsveg efri 
við Úlfljótsvatn. 
Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á 
Biskupstungnabraut austan Seyðishóla. 
Kiðjabergsvegur: Af Biskupstungnabraut austan Seyðishóla að heimreið að 
Gelti. 

Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minni-Borg um Sólheima, á Biskups- 
tungnabraut austan Svínavatns. 

Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum á Laugarvatnsveg hjá 
Brúará. 
Tjarnarvegur: Af Reykjavegi hjá Reykjum, um Tjörn á Biskupstungnabraut 
hjá Vatnsleysu. 
Einholtsvegur: Af Biskupstungnabraut við Tungufljótsbrú, um Einholt á 
Biskupstungnabraut norðan Brattholts. 
Bræðratunguvegur: Af Einholtsvegi norðan Tungufljóts að Bræðratungu. 
Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi norðan Heiðarbæjar, um Grafning, um 
brú á Írafossi á Þingvallaveg. 
Fellsendavegur: Af Þingvallavegi á Mosfellsheiði um Kjósarskarð að sýslu- 
mörkum. 
Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að Útey. 
Gjábakkavegur: Af Þingvallavegi við Gjábakka á Laugarvatnsveg hjá Laugar- 
vatni.
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Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvalnsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðs- 
stöðum. 
Hvammsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og 
Gljúfur á Suðurlandsveg vestan Kotstrandar. 
Arnarbælisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandhóli að Ósgerði. 
Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði 
og á Þorlákshafnarveg ofan við Þorlákshöfn. 
Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum, um Brunná og Trölla- 

háls, á Þingvallaveg á Þingvöllum. 

Reykjaneskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Af sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna til Reykja- 
víkur. 
Vesturlandsvegur: Frá Reykjavík við Elliðaár, um Mosfellssveit og Kjalarnes, 
inn Hvalfjörð, að sýslumörkum Borgarfjarðarsýslu í Hvalfjarðarbotni. 
Hafnarfjarðarvegur: Frá Hlíðarvegi í Kópavogi um Garðahrepp á Reykjanes- 
braut ofan Hafnarfjarðar. 
Reykjanesbraut: Frá Reykjavík við Elliðaár austan Kópavogs og Hafnarfjarðar, 
um Vatnsleysustrandarheiði, Keflavík og Miðnesheiði til Sandgerðis. 
Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, um Krýsuvík 
að sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni. 
Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavíkur. 
Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvíkum að Höfnum. 
Garðskagavegur: Af Reykjanesbraut norðan Keflavíkur um Gerðar og Sand- 

gerði að Stafnesi. 
Elliðavatnsvegur: Af Suðurlandsvegi við Rauðavatn um Vatnsenda á Reykja- 
nesbraut ofan Hafnarfjarðar. 
Vífilsstaðavegur: Af Elliðavatnsvegi við Vifilsstaðavatn að Vifilsstöðum. 
Álftanesvegur: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal að Bessastöðum. 
Álftanesvegur ytri: Frá vegamótum Álftanesvegar um Landakot og Sviðholt 
og aftur að vegamótum Álftanesvegar. 
Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysu- 
strönd og Voga á Reykjanesbraut á Vogastapa. 
Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum að Vogakauptúni. 
Innri-Njarðvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan Vogastapa, um Innri-Njarð- 
vík og á Reykjanesbraut skammt norðan vegamóta Hafnavegar. 
Nesvegur: Frá Höfnum fram hjá Reykjanesvita, um Grindavík og Ísólfsskála 

á Krýsuvíkurveg sunnan Krýsuvíkur. 
Úlfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells 
á Hafravatnsveg. 
Hafravatnsvegur: Af Vesturlandsvegi við Brúarland um Miðdal á Suðurlands- 
veg hjá Geithálsi. 
Eyrarfjallsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á Vest- 
urlandsveg hjá Blönduholti. 
Meðalfellsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns á Kjósar- 
skarðsveg sunnan Vindáss. 
Kjósarskarðsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxár um Reynivelli og Vindás 
að sýslumörkum. 
Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði á Vesturlandsveg nálægt 
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Vesturlandskjördæmi. 

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni, út fyrir Hafnarfjall, 
um brú á Hvítá hjá Hvítárvöllum, á vegamót Ólafsvíkurvegar norðan Eski- 
holts, um Norðurárdal, að vegamótum við Dalsmynni. 
Norðurlandsvegur: Frá vegamótum við Dalsmynni í Norðurárdal, um Norður- 
árdal að sýslumörkum á Holtavörðuheiði. 

Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi við Ferstiklu, um Dragháls, Hestháls 

og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Vestur- 
landsveg hjá Haugum. 

Akranesvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Lambhaga að Akranesi. 

Uxahryggjavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Hesti, um Lundarreykjadal, Uxa- 
hryggi, að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum. 

Ólafsvíkurvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Eskiholts, ofan Borgarness, um 
Mýrar, Vegamót og Fróðárheiði til Ólafsvíkur. 

Heydalsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Hey- 
dal, á Snæfellsnessveg vestan Bíldhóls. 

Kerlingarskarðsvegur: Af Ólafsvíkurvegi við Vegamót, yfir Kerlingarskarð á 
Snæfellsnessveg hjá Gríshóli í Helgafellssveit. 
Snæfellsnessvegur: Af Vestfjarðavegi við Stóraskóg, um Hörðudal, Skógar- 
strönd, Helgafellssveit og Grundarfjörð á Ólafsvíkurveg við Fróðá. 

Stykkishólmsvegur: Af Snæfellsnessvegi við Gríshól, um Þórsnes til Stykkis- 
hólms. 
Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal, að sýslumörk- 
um á Laxárdalsheiði. 

Svínadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, 
um Eyri að Borgarfjarðarbraut gegnt Geitabergi. 

Akrafjallsvegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl, fyrir Akrafjall hjá Klafa- 
stöðum, um Innra-Hólm á Akranesveg fyrir ofan kaupstaðinn. 
Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú, um Leirá að Svínadals- 
vegi vestan við Hól. 

Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorholti, um Melasveit á Vestur- 
landsveg hjá Belgsholti. 

Hafnarvegur: Af Melasveitarvegi hjá Belgsholti á Vesturlandsveg sunnan við 
Höfn. 

Mófellsstaðavegur: Af Vesturlandsvegi sunnan við Andakílsá, um Hreppa og 
Mófellsstaði að Borgarfjarðarbraut sunnan Skorradalsvatns. 

Skorradalsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Andakilsá, um Fossabæi, 
með Skorradalsvatni að norðan að Fitjum. 
Hagavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Stóru-Drageyri, sunnan Skorradalsvatns 
um Haga að Fitjum. 
Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshömrum, um Kvígsstaði og 
Heggsstaði að Borgarfjarðarbraut. 
Andakílsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Hvítárvöllum að Borgarfjarðarbraut 

hjá Hesti. 
Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundar- 
reykjadal norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum á Uxahryggjaveg 
hjá Brautartungu. 
Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk að Hvítár- 
bakka. 
Laugarholtsvegur: Af Bæjarsveitarvegi að Laugarholti. 
Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut innan við Varmalæk, hjá Múlastöðum, 
um brú á Flókadalsá fyrir innan Brúsholt, inn hjá Skógum, um brú á Geirsá, 
hjá Brennistöðum, að Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi.
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Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut um flugvöll á Kálfanesmelum, um 

Stóra-Kropp að Borgarfjarðarhraut á Hamramelum. 

Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholts- 
dal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsveg 
við Úlfsstaði. 
Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaða- 
háls, Stóra-Ás, Húsafell og Kalmanstungu á Hvítársíiðuveg hjá Bjarnastöðum. 

Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal og 
fram hjá Giljum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási. 

Hvítársíðuvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú 
á Hvítá hjá Bjarnastöðum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási. 

Þverárhlíðarvegur: Af Hvítársíðuvegi norðan Kljáfoss, um Norðtungu, Arn- 
bjargarlæk og Hjarðarholt að Borgarfjarðarbraut vestan Þverár. 

Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litlu-Þverár að Kvíum. 

Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litlu-Þverá um Grjót á 
Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum. 

Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Stafholt að 

Svarfhóli. 

Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland 

og Einifell á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum. 
Norðurárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brekku, um brú á Norðurá hjá 
Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal á Norðurlandsveg hjá Króki. 

Valbjarnarvallavegur: Af Vesturlandsvegi neðan Eskiholts að Birkibóli. 

Ferjubakkavegur: Af Vesturlandsvegi vestan Ferjukotssíkis um Ferjubakka að 
Ólafsvíkurvegi hjá Brennistöðum. 

Borgarnesbraut: Af Ólafsvíkurvegi að Borgarnesi. 
Fursstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Borgar að Rauðanesi. 

Álftaneshreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn 

um Krossnes og Þverholt á Ólafsvíkurveg hjá Arnarstapa. 

Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Mið- 
húsum. 

Grímsstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Urriðaárbrú að Árbæ. 
Sauravegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Raftási að Hraunhreppsvegi syðri hjá Jaðri. 
Hraunhreppsvegur syðri: Af Álftaneshreppsvegi hjá Hrafnkelsstöðum, um Þver- 
holt að Stóra-Kálfalæk. 
Staðarhraunsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Raftási að Staðarhrauni. 
Hraunhreppsvegur vestri: Af Ólafsvíkurvegi hjá Fíflholtum, um Einholt að 

Stóra-Kálfalæk. 
Hítarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Kaldár að vegamótum við Krossholt. 
Kolviðarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Gerðubergslækjar að Laugagerðis- 
skóla. 
Skógarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan við Rauðkollsstaði að Hausthúsum. 
Stakkhamarsvegur: Af Ólafsvíkurvegi austan Hofstaða að Stakkhamri. 
Ölkelduvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Ölkeldu að Hóli. 
Lýsuhólsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Hraunsmúla, um Lýsudal og Lýsuhól á 
Ólafsvíkurveg vestan Vatnsholtsár. 
Útnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellissand 

og Rif að Ólafsvík. 
Framsveitarvegur: Af Snæfellsnessvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir 
Eyrarfjall á Snæfellsnessveg hjá Eyri. 
Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnessvegi við Mjósund, um Berserkjahraun 
á Kerlingarskarðsveg norðan Kerlingarskarðs. 
Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnessvegi við Blönduhlíð að Seljalandi.
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Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnessvegi hjá Hörðubóli um Tungu að Selja- 

landi. 
Hálsabæjavegur nyrðri: Af Snæfellsnessvegi vestan Miðár um Snóksdal að Bæ. 

Hálsabæjavegur syðri: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um 

Hundadal að Bæ. 
Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu að Vest- 

fjarðavegi norðan Tunguár. 
Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal að 

Smyrlahóli. 
Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt og 
yfir brú á Laxá á Dönustaðagrjólum á Laxárdalsveg við Dönustaði. 
Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavesi norðan Leysingjastaða að Sælingsdals- 

tungu. 
Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd, Klofning 
og Skarðsströnd á Vestfjarðaveg í Saurbæ. 
Neðribyggðarvegur: Af Klofningsvegi austan við Knarrarhöfn, að Ketilsstöðum. 

Skorravíkurvegur: Af Klofningsvegi vestan Hellu um Skorravík að Ketils- 

stöðum. 
Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi nálægt Helluá, um Túngarð og Stóru- 
Tungu á Klofningsveg nálægt Kjarlaksstöðum. 
Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi við Kirkjuhvol í Saurbæ um Staðarhól að 
vegamólum við brú á Staðarhólsá hjá Bjarnastöðum. 
Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni um Bröttubrekku, Búðar- 
dal og Svínadal að sýslumörkum, í Gilsfjarðarbotni. 
Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi í Gilsfirði að sýslumörkum. 

Vestfjarðakjördæmi. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að Hrútafjarðará. 
Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði að Hólmavíkurvegi norð- 

an Borðeyrar. 
Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni, um Þorskafjörð, Skála- 

nes, Klettháls, Vattarfjörð, Litlanes, Fossárháls, Þingmannadal og fyrir Vatns- 

fjarðarbotn, um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, 
Dýrafjörð, Gemlufallsheiði, Önundarfjörð, Breiðadalsheiði, Ísafjörð og Óshlíð 

til Bolungarvíkur. 
Djúpvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði, um 

Arngerðareyri, fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall, út með Mjóafirði, um Ögur, fyrir 

Skötufjörð og Hestfjörð, um Seyðisfjörð að Eyri í Seyðisfirði. 

Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi, hjá Hellu í Vatnsfirði, um Barðaströnd, 

yfir Kleifaheiði að Patreksfirði. 
Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir 

Tálknafjarðarbotn, um Hálfdán til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostans- 

fjarðar, þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð. 
Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal til Flateyrar. 

Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Botnsheiði um Suðureyri fyrir Spilli 

að heimreið að Bæ. 
Súðavíkurvegur: Af Vestfjarðavegi í Skutulsfirði, um Arnardal, Súðavík og 

Álftafjörð að Eyri í Seyðisfirði. 
Hólmavíkurvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrúta- 

firði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Stein- 

srímsfirði til Hólmavíkur. 
Steinadalsvegur: Frá sýslumörkum á Steinadalsheiði á Hólmavíkurveg í 

Kollafirði. 
A 27



Nr. 

647 

72 

86. 916 91. júní 1979. 

Tröllatunguheiði: Af Vestfjarðavegi sunnan Geiradalsár, nálægt Bakka hjá 
Valshamri, um Tröllatunguheiði hjá Tröllatungu á Hólmavíkurveg hjá Húsavík. 
Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni út Barmahlið um 
Reykhóla að Stað. 

Fjarðarhlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð, um Fjörð að 
Hamri. 

Hörgsnesvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fossá um Hörgsnes að Vestfjarðavegi 
við Vatnsdalsvatn. 

Siglunesvegur: Frá Vestfjarðavegi norðan Haukabergsárbrúar um Holt að 
Skriðnafelli. 

Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð um Hval- 
sker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall að Látrum. 
Rauðasandsvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Hvalskeri um Saurbæ að Gröf á 
Rauðasandi. 

Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, Hænuvík, Hænu- 
víkurháls, Kollsvík, um Kóngshæð á Örlygshafnarveg á Aurholti. 
Suðureyrarvegur: Af Bildudalsvegi sunnan Tálknafjarðar að Hvammeyri. 
Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar að Sveinseyri. 
Ketildalavegur: Af Bíldudalsvesi um Bíldudal, út með Arnarfirði um Bakka 

að Selárdal. 

Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri um Haukadal og Keldudal að 
Svalvogum. 

Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp, Alviðruvör og 
Sandsheiði að Sæbóli á Ingjaldssandi. 
Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Mosvöllum í Önundarfirði, um Hjarð- 
ardal að Kirkjubóli í Valþjófsdal. 
Önundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Vífilsmýrum um Hól á Vest- 
fjarðaveg hjá Kirkjubóli. 

Syðridalsvegur: Af Vestfjarðavegi á Hólssandi að Geirastöðum. 
Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum. 
Vatnsfjafðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Ísafjörð um Vatnsfjörð, Skála- 
vik og Hörgshlíið á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni. 
Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi um brú á Langadalsá utan við Neðri- 
Bakka, út með Langadalsströnd um Ármúla, fyrir Kaldalón út Snæfjallaströnd 
að Lyngholti. 
Krossárdalsvegur: Af Hólmavíkurvegi sunnan Krossárbrúar að Gröf. 
Strandavegur: Frá Hólmavíkurvegi við Hólmavík fyrir botn Steingrímsfjarðar, 
um Bjarnarfjarðarháls, Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um 
Gjögur, Árnes, að Eyri við Ingólfsfjörð. 
Staðardalsvegur: Af Strandavegi í Staðardal að Víðivöllum. 
Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðar- 
háls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði 
sunnan brúar á Bjarnarfjarðará. 
Norðurfjarðarvegur: Af Strandavegi hjá Melum í Trékyllisvík á bryggju á 
Norðurfirði. 

Norðurlandskjördæmi vestra. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir 
Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Vatnsdal, Blönduós, Langadal, Stóra- 
Vatnsskarð, Vallhólm, Blönduhlíð, Norðurárdal að sýslumörkum á Öxnadals- 
heiði. 
Hvammstangavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóra-Ósi að Hvammstanga. 
Skagastrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi að Skagaströnd.
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Siglufjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi við Varmahlíð, um Sauðárkrók, Hegra- 
nes, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, Fljót og Almenn- 
inga að Siglufirði. 

Heggsstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi í Hrútafirði, nálægt Reykjastapa, um 
Mýrar, Bessastaði og Barð á Norðurlandsveg utan við Melstað. 

Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvesi austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Mið- 

fjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Miðfjarðará hjá Haugi, út Miðfjörð að 
austan á Norðurlandsveg hjá Laugarbakka. 

Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðar vegi norðan við brú á Vesturá, sunnan 
Brekkulækjar fram Vesturárdal, að vegamótum gegnt Skeggjastöðum. 

Núpsdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi hjá Haugi, um Efra-Núp, yfir Austurárdals- 

háls, út Austurárdal á Miðfjarðarveg gegnt Haugi. 

Vatnsnesvegur: Frá Hvammslanga út Vatnsnes, um Hindisvík yfir Þórsá, 

suður Vesturhóp á Norðurlandsveg hjá Vatnshorni. 
Þorgrímsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Tjörn um Tungu og yfir Tunguá 

að Ásbjarnarstöðum. 
Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi á móts við Stórhól, suður Fitjaárdal um 

Fremri-Fitjar, yfir Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá. 

Víðidalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Viðidalstungu, 
yfir brú á Víðidalsá hjá Hvarfi að Kolugili. 

Síðuvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Síðu 

á Vatnshesveg hjá Breiðabólstað. 

Borgarvegur: Af Síðuvesi hjá Síðu um Stóru-Bor 
finnsstöðum. 

Víðidalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi vestan Lækjamóts austan Víðidalsár 

á Viðidalsveg hjá Hvarfi. 

Þingeyrarvegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við 

Leysingjastaði. 
Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sveinsstöðum fram Valnsdal, vestan 
ár um brýr á Álftaskálará og Vatnsdalsá og út austan ár á Norðurlandsveg 

nálægt Aralæk. 
Reykjabraut: Af Norðurlandsvegi fyrir norðan Giljá, um Reyki norðan Svína- 

vatns á Svínvetningabraut hjá Tindum. 

Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Torfalæk að Hæli. 

Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svínavatns, um Auðkúlu 

á Svinvetningabraut sunnan Svínavatns. 
Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund að Ljótshólum. 
Svínvetningabraut: Af Norðurlandsvegi á Blönduósi, austan Laxárvalns og 

Svínavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svartár- 
brúar. 
Kjalvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að vegamótum Eiðs- 
staðavegar. 
Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri að 

Austurhlíð. 
Svartárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði og 
Hvamm að Stafni. 
Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skaga- 
strandarveg sunnan Neðri-Lækjardals. 
Mýravegur: Af Skagaslrandarvegi hjá Lækjardal um Mýrar og brú á Laxá að 

Skrapatungu. 
Laxárdalsvegur: Af Þverárfjallsvegi yfir Norðurá að Mánaskál. 
Þverárfjallsvegur: Af Skasastrandarvegi utan við brú á Laxá, um Norðurárdal 

og Þverárfjall á Skagaveg hjá Skíðastöðum. 

g á Vatnsnesveg hjá Þor- ís
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Skagavegur: Frá 

  

    Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi 

Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð, á Skaga- 

fjarðarveg norðan Mælifells. 
Skagafjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell, 

Tungusveit og Vesturdal að Hofi. 
Valihólmavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Völlum, um Stokkhólma að Vind- 
heimum. 

Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um 
Héraðsdal á Kjálkaveg um fyrirhugaða brú hjá Flatatungu. 
Tunguhálsvegur: Af Skagafjarðarvegi um Tunguháls á Héraðsdalsveg við fyrir- 
hugaða brú hjá Flatatungu. 
Austurdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi í Vesturdal, austan við Jökulsá vestri, 

um Bústaði að vegamótum hjá Skuggabjörgum. 
Kjálkavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Skeljungshöfða, um Kjálka að Keldu- 
landi. 
Fjallsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarstapa að Fjalli. 
Sæmundarhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvesi hjá Geitagerði, um Sæmundarhlíð 
að Fjalli. 
Hellulandsvegur: Af Siglufjarðarvegi á vestanverðu Hegranesi að Hellulandi. 
Hegranesvegur vestri: Frá vegamótum Hegranesvegar eystri við Ketu að 
Hellulandi. 
Hegranesvegur eystri: Af Siglufjarðarvegi hjá Garði að Eyhildarholti. 
Út-Blönduhlíðarvegur: Af Norðurlandsvegi austan Héraðsvatnsbrúar á Grund- 
arstokki, um Blönduhlíð á Siglufjarðarveg norðan Gljúfurár hjá Vatnsleysu. 
Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjaltadalsá 
á Laufskálaholti að Hólum. 
Hjaltadalsvegur: Frá brú á Hjalladalsá við Laufskálaholt að Hrafnhóli. 

Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á 
Laufskálaholti. 
Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Grafarósi, yfir Deildará hjá Kambi 
á Siglufjarðarveg norðan Ártúns. 
Unadalsvegur syðri: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár að Enni. 
Unadalsvegur nyrðri: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Hof að Hugljóts- 
stöðum. 
Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá 
Mannskaðahðóli. 
Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi yfir Langalæk, um Skálá austan Sléttu- 
hlíðarvatns á Siglufjarðarveg norðan Keldnakots. 

Flókadalsvegur vestri: Af Siglufjarðarvegi vestan við Yzta-Mó að vegamótum 

Austari-Hólsvegar. 
Flókadalsvegur eystri: Af Siglufjarðarvegi austan við Haganes að Barði. 
Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótsárbrúar, um Sléttu að Minni- 
Brekku. 
Ólafsfjarðarvegur: Af Siglufjarðarvegi á Ketilási um Stíflu að sýslumörkum 
á Lágheiði. 

Norðurlandskjördæmi eystra. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk 
og Kræklingahlíð til Akureyrar, um Vaðlaheiði, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, 
Reykjadal, Myvatnsheiði, Mývatnssveit norðan Mývatns, Mývatnsöræfi, Jökuls- 
árbrú, Grímsstaði á Fjöllum, að sýslumörkum á Biskupshálsi.
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Ólafsfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarneshrepp 
og Árskógsströnd, um Dalvík, fyrir Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð að sýslu- 
mörkum á Lágheiði. 
Grenivíkurvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Veigastöðum, um Svalbarðsströnd, 
Dalsmynni og Höfðahverfi, um Grenivík og Hjalla. 
Norðausturvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldu- 
kinn, Aðaldalshraun, Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi, Jökulsárbrú í Axarfirði, 

Axarfjarðarheiði, Þistilfjörð og að sýslumörkum á Brekknaheiði. 
Mývatnsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum í Mývatnssveit, um Hóls- 
sand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri. 
Raufarhafnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Kópasker og Mel- 
rakkasléttu til Raufarhafnar. 
Hálsavegur: Af Norðausturvegi við Víðinesá, um Hálsa til Raufarhafnar. 

Ólafsfjarðarvegur eystri: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Kvíabekk að Vatnsenda. 
Kleifavegur: Af Ólafsfjarðarvegi vestan Ólafsfjarðarár að Syðri-Á. 
Vatnsendavegur: Frá Ólafsfjarðarkaupstað að Vatnsenda. 
Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðum. 
Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum að Skíðadalsvegi hjá 
Hvarfi. 
Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá 
Hvarfi, um Skíðadal að vestan og austur yfir Skíðadalsá á brú sunnan við 
Hnjúk að vegamótum Klængshóls- og Hlíðarvegar. 
Árskógssandsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi að Árskógssandi. 
Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi að Hauganesi. 
Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi að Hjalteyri. 
Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi að vegamótum Hjalteyrarvegar hjá 
Ytri-Bakka. 
Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörsárdals- 
veg hjá Björgum. 
Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi um brú á Hörgá hjá Skugga að Staðar- 
bakka. 
Hörgárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bægisá, um brú á Helguhyl og 

norður Hörgárdal að vestan á Ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar. 

Dagverðareyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi sunnan Hörgárbrúar, um Gásir og 
Dagverðareyri, á Norðurlandsveg hjá Sólborgarhóli. 

Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá Syðsta- 

Samtúni, yfir Norðurlandsveg á Blómsturvallamela. 
Eyjafjarðarbraut vestri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar, um Grund og 

Saurbæ, að Torfufelli. 
Finnastaðavegur: Af Eyvjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um 
brýr á Finnastaðaá og Djúpadalsá hjá Völlum, á Evjafjarðarbraut vestri hjá 
Saurbæ. 
Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestari hjá Melserði yfir Finnastaðaveg að 
Litladal. 
Hólavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestari móts við Vatnsenda, um brú á Eyja- 
fjarðará, um Hóla að vegamótum hjá Núpufelli. 
Sölvadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestari hjá Saurbæ um brú á Eyjafjarðará 
að Þormóðsstöðum. 
Eyjafjarðarbraut eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Kaupangi. um Laugaland og 
brú á Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, að vegamótum norðan Saurbæjar. 

Svalbarðseyrarvegur: Af Norðurlandsvegi ofan við brú á Geldingsá að Sval- 

barðseyri. 

Brúarvegur: Af vegamótum Norðurlandsvegar við Skóga, vfir gömlu brú á 
Fnjóská, að vegamótum Norðurlandsvegar hjá Hálsi. 
Tllugastaðavegur: Af Norðurlandsvegi við Skóga suður að Illugastöðum.
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Fnjóskadalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi norðan Ness að Grimsgerði. 
Fnjóskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi austan brúar á Fnjóská, um 

Fnjóskadal austanverðan, á Grenivíkurveg í Dalsmynni. 
Vaglaskógarvegur: Af Brúarvegi austan við brú á Fnjóská, um Vaglaskóg að 
Mörk. 
Fremstafellsvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá, 
hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti. 
Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfanda- 

fljóts að Mýri. 
Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvísl að Víðikeri. 

Bárðardalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóru- 

völlum á Bárðardalsveg vestri. 
Aðaldalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá 
Tjörn. 
Austurhlíðarvegur: Af Norðurlandsvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla út 
Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra. 
Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði að Stafni. 
Mývatnssveitarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni um Skútustaði á 
Norðurlandsveg hjá Reykjahlíð. 
Baldursheimavegur: Af Myývatnssveitarvegi skammt austan ÁArnarvatns að 
Litlu-Strönd. 
Út-Kinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum út að Granastöðum. 
Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða að Hraunkoti. 
Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytra-Fjalls yfir Laxá hjá Hólmavaði 
á Mvvatnsveg austan Laxárvirkjunar. 
Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðra-Fjalls um Laxárvirkjun á 
Hvammaveg. 
Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi að Fagranesi. 
Laxárdalsvegur vestri: Af Staðarbraut vestan Laxár að Halldórsstöðum. 

Laxárdalsvegur eystri: Af Laxárdalsvegi vestri hjá Birningsstöðum, um brú á 
Laxá hjá Sogi, að Árhvammi. 
Vestursandsvegur: Af Norðausturvegi hjá Lindarbrekku að vegamótum Nýja- 
bæjarvegar. 

Uppsveitarvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg. 

Hólsfjallavegur: Af Norðausturvegi austan Jökulsárbrúar í Axarfirði, hjá 

Dettifossi á vegamót Norðurlandsvegar við Grímsstaði á Fjöllum. 
Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi að Gilsbakka. 
Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandárbrú 

að vegamótum Skógavegar. 

Langanesveguvr: Af vegamótlun: Norðausturvegar við Þórshöfn, um Þórshöfn 
og Sauðanes að vegamótum Eiðisvegar. 

Austurlandskjördæmi. 

Austurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldals- 
heiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Fossvöllum, um Hróarstungu yfir Lagar- 
fljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Beru- 

fjörð, Geithellnahrepp, Lónsheiði, Lón, Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljóts- 

brú hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og Skeið- 

arársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýslu. 
Norðausturvegur: Af sýslumörkum á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvíkur- 

heiði, Vopnafjörð, Hofsárdal og Langadal á Austurlandsveg hjá Möðrudal. 
Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að Hafnarkauptúni. 

Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Egilsstöðum um Fagradal, Búðareyri 

við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð og til Neskaupstaðar.
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93 Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði til 
Seyðisfjarðar. 

Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjalta- 
staðaþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík að 
Bakkagerði. 

Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði um suðurströnd Reyðar- 
fjarðar, fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kamba- 
nes og á Austurlandsveg nálægt Heydölum. 

Breiðdalsvíkurvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Þverhamri til Breiðdalsvíkur. 
Djúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavogskauptúns. 
Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi að Höfn. 
Gunnarsstaðavegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi nálægt Hölkná að Gunn- 
arsstöðum. 

Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Hámundarstöðum. 
Vesturdalsvegur: Af Norðausturvegi austan Vesturár um brú á Vesturá hjá 

Öskumel að Ytri-Hlíð. 
Hlíðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Vatnsdalsgerði yfir Hellisheiði og um 
Jökulsárhlíð á Austurlandsveg hjá Fossvöllum. 
Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan 
Sunnudals, og á Norðausturveg nálægt Teigi. 
Eyjavegur: Af Hlíðarvegi nálægt Bakkagerði um Eyjasel og Hnitbjörg á 
Hlíðarveg móts við Fögruhlíð. 

Grófarselsvegur: Af Hlíðarvegi hjá Kaldá að Grófarseli. 
Jökuldalsvegur: Af Austurlandsvegi við Gilsá um Hákonarstaði að Brú. 

Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og út 
Jökuldal austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal. 
Hróarstunguvegur: Af Austurlandsvegi við Jökulsárbrú, um Litla-Bakka og 
Kirkjubæ, yfir Rangá á Austurlandsveg hjá Urriðavatni. 
Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Litla-Bakka að Geirastöðum. 
Brekkubæjavegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni um Brekku á Hróars- 
tunguveg hjá Litla-Steinsvaði. 
Geirastaðavegur: Af Hróarstunguvegi hjá Kirkjubæ um Gunnhildargerði á 
Húseyjarveg hjá Geirastöðum. 
Fellavegur: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni um Staffell, Egilssel og á 
Austurlandsveg við Rangá. 

Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljóts- 
dal, yfir Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Austurlandsveg hjá Úlfsstöðum 
á Völlum. 

Norðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi nálægt Valþjófsstað að Þur- 
íðarstöðum. 
Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan Jökulsár um brú á Kelduá 

um Langhús að Glúmsstöðum. 

Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan brúar á Kelduárkvísl 
að Víðivöllum fremri. 
Vallanesvegur: Af Upphéraðsvegi í Víkingsstaðablá að Vallanesi. 
Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á 
Geitdalsá og Múlaá á Austurlandsveg sunnan Jóku. 
Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrú að Birkihlíð. 

Axarvegur: Af Austurlandsvegi í Víðigróf í Skriðdal um Öxi og á Austur- 

landsveg í Berufjarðarbotni. 

Steinsvaðsvegur: Af Borgarfjarðarvegi gegnt Hreimsstöðum um Stóra-Steins- 
vað á Lagarfossveg hjá Fossi. 
Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði um Hjaltastað 
og Sandbrekku á Borgarfjarðarveg sunnan við Unaós.
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3.2.1 

Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum um Ekru, yfir 

Lagarfljót hjá Fossi á Hróarstunguveg. 

Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um Hólaland að vega- 
mótum við Hvannstóð. 
Desjamýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um brú á Fjarðará að 
heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú. 
Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi í Seyðisfjarðarkaupstað um Vest- 
dalseyri að Sunnuholti. 
Hánefsstaðavegur: Af Seyðisfjarðarvegi í Seyðisfjarðarkaupslað um Búðareyri 
að vegamótum síldarbræðslu við Sörlastaðaá. 
Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú um Mjóafjarð- 
arheiði og norðurströnd Mjóafjarðar að Brekku. 

Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkauptúni að Stóru-Breiðuvík. 
Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Hólagerði. 
Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Ansturlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal að 
vegamótum við brú á Norðurdalsá. 
Breiðdalsvegur: Af Austurlandsvegi sunnan Breiðdalsárbrúar að Randvers- 
stöðum. 
Hoffellsvegur: Af Austurlandsvegi vestan Hoffellsárbrúar að Hoffelli. 
Rauðabergsvegur: Af Austurlandsvegi nálægt Viðborðsseli að Rauðabergi. 

3.2. Flokkun þjóðvega skv. 3.1. í undirflokka. 

Hraðbrautir A og B: 

1 Suðurlandsvegur: Hvolsvöllur — vegamót Landvegar og vegamót Hruna- 

mannavegar — Reykjavík. 
34 Eyrarbakkavegur: Selfoss — vegamót Gaulverjabæjarvegar. 
35 Biskupstungnabraut: Vegamót Suðurlandsvegar — vegamót Þingvalla- 

vegar. 
36 Þingvallavegur: Kaldakvísl hjá Gljúfrasteini — vegamót Vesturlands- 

vegar. 
40  Hafnarfjarðarvegur. 

41 Reykjanesbraut. 

43 Grindavíkurvegur. 

44 Hafnavegur: Vegamót Reykjanesbrautar — Keflavíkurflugvöllur. 
45  Garðskagavegur: Vegamót Reykjanesbrautar — Gerðar. 

415 Álftanesvegur: Vegamót Hafnarfjarðarvegar — Garðaholt. 
1 Vesturlandsvegur: Reykjavík — vegamót Norðurárdalsvegar. 

öl Ákranesvegur. 
54 Ólafsvíkurvegur: Vegamót Vesturlandsvegar — vegamót Borgarnes- 

brautar. 
581 Borgarnesbraut. 

60  Vestfjarðavegur: Vegamót Súðavíkurvegar — Hnífsdalur. 
1 Norðurlandsvegur: Vegamót Ólafsfjarðarvegar — vegamót Grenivíkur- 

vegar. 
85 Norðausturvegur: Vegamót Mvvatnsvegar — Húsavík. 

1 Austurlandsvegur: Vegamót Flugvallarvegar — vegamót Norðfjarðar- 
vegar. 

92 Norðfjarðarvegur: Vegarnót Austurlandsvegar — vegamót Seyðisfjarðar- 
vegar. 

Þjóðbrautir: 

1 Suðurlandsvegur: Vík í Mýrdal — Hvolsvöllur og vegamót Landvegar 

— vegamót Hrunamannavegar.



21. júní 1972. 223 Nr. 86. 

3.2.3 

3.3.1 

3.3.2 

30 Hrunamannavegur: Vegamót Suðurlandsvegar — vegamót Skálholts- 
vegar. 
Skálholtsvegur. 
Eyrarbakkavegur: Vegamót Gaulverjabæjarvegar — Eyrarbakki. 
Biskupstungnabraut: Vegamót Þingvallavegar — vegamót Skálholts- 
vegar. 
Þingvallavegur: Vegamót Biskupstungnabrautar —  Kaldakvísl hjá 
Gljúfrasteini. 
Hafnarskeiðsvegur. 
Vesturlandsvegur: Vegamót Norðurárdalsvegar — vegamót Norðurlands- 

vegar við Dalsmynni. 
Garðskagavegur: Gerðar — Stafnes. 
Innri-Njarðvíkurvegur. 

Ólafsvíkurvegur: Vegamót Borgarnesvegar — Ólafsvík. 
Kerlingarskarðsvegur. . 

Snæfellsnessvegur: Vegamót Stykkishólmsvegar — vegamót Ólafsvíkur- 
vegar. 
Stykkishólmsvegur. 
Útnesvegur: Hellissandur — Ólafsvík. 
Vestfjarðavegur: Vegamót Vesturlandsvegar hjá Dalsmynni — vegamót 
Súðavíkurvegar og Hnífsdalur — Bolungarvík. 
Barðastrandarvegur. 

Norðurlandsvegur: Vegamót Vesturlandsvegar hjá Dalsmynni — vega- 
mót Ólafsfjarðarvegar og vegamót Grenivíkurvegar — sýslumörk á 
Biskupshálsi. 
Hólmavíkurvegur. 

Siglufjarðarvegur. 

Út-Blönduhlíðarvegur. 
Ólafefjarðarvegur. 
Norðausturvegur: Vegamót Norðurlandsvegar — vegamót Mývatnsvegar, 
Húsavík, — vegamót Raufarhafnarvegar og vegamót Hálsavegar — 
vegamót Hlíðarvegar. 
Raufarhafnarvegur. 

Hálsavegur. 

Aðaldalsvegur. 

Langanesvegur: Vegamót Norðausturvegar — Þórshöfn. 

Austurlandsvegur: Vegamót Norðurlandsvegar — vegamót Flugvallar- 
vegar og vegamót Norðfjarðarvegar — vegamót Hafnarvegar. 
Norðfjarðarvegur: Vegamót Seyðisfjarðarvegar — Neskaupstaður. 
Suðurfjarðavegur. 
Hafnarvegur. 

Hlíðarvegur. 

Aðrir þjóðvegir eru landsbrautir. 

3.3. Aðalfjallvegir. 

Kaldadalsvegur (40 Km). 
Af Uxahryggjavegi (52) í Brunnum um Kaldadal á Hálsasveitarveg (518) hjá 
Húsafelli. 

Kjalvegur (165 km). 
Af Biskupstungnabraut (35) hjá Gullfossi um Hvitanes, Hveravelli á Kjalveg 
(732) hjá Eiðsstöðum í Blöndudal.
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3.3.3 

3.3.4 

Fjallabaksvegur nyrðri (117 km). 
Af Landvegi (26) hjá Galtalæk um Rangárbotna, Dómadalsháls, Jökulgilskvísl 
hjá Landmannalaugum, Eldgjá og Skaftártungu á Búlandsveg (206) hjá 
Búlandi. 

Sprengisandsleið (574 km). 

Af Fjallabaksvegi nyrðri í Rangárbotnum um Tungnaá hjá Sigöldu, vestan 
Þórisvatns um brú á Köldukvísl, Þveröldu, Tómasarhaga, hjá Fjórðungs- 

vatni um Hólafjall á Sölvadalsveg (825) hjá Þormóðsstöðum í Eyjafirði 
(222 km). 

Álma norðan Fjórðungsvatns um Laugarfell yfir brú á Jökulsá eystri á 
Austari-Bug á Skagafjarðarveg (752) hjá Litlu-Hlíð (80 km). 

Álma norðan Fjórðungsvatns um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri 
(842) hjá Mýri í Bárðardal (76 km). 

Álma úr Tómasarhaga um Urðarháls yfir Jökulsá hjá Upptyppingum um 
Hvannalindir austan í Þríhyrningsfjallgarði á Jökuldalsveg (923) hjá Brú á 
Jökuldal (196 km). 

Samgönguráðuneytið, 21. júní 1972. 

Hannibal Valdimarsson. 

  
Brynjólfur Ingólfsson. 

  

Stjórnartíðindi A 10, nr. 86. Útgáfudagur 14. júlí 1972.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um tímabundnar efnahagsráðstafanir. 

Forseti ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að ef svo fer fram, sem nú 

horfir í verðlags- og kaupgjaldsmálum, séu í vændum verulegar víxlhækk- 
anir verðlags og kaupgjalds, sem stefnt geti afkomu atvinnuvega, atvinnu- 
öryggi og þar með hag allra landsmanna í hættu. Beri því brýna nauðsyn 
til að koma í veg fyrir slíka þróun, fá aukið svigrúm til að kanna rækilega 
allar aðstæður og horfur í efnahagsmálum þjóðarinnar, og undirbúa varan- 
legri úrræði. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. grein stjórn- 
arskrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
Leyfi til verðhækkunar á vöru og þjónustu samkvæmt 1.—3. málsgr. ákvæða 

til bráðabirgða í 2. gr. laga nr. 94/1971, um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 
54/1960, skulu því aðeins veitt, að allir viðstaddir nefndarmenn (þar með varamenn) 

greiði þeim atkvæði. 
Ákvæði fyrri málsgr. þessarar gr. gildir til 31. desember 1972. 

2. gr. 
Fjölskyldubætur skulu á tímabilinu 1. júlí til 31. desember 1972 vera 5.500 kr. 

með hverju barni í stað 4.000 kr., samkvæmt 26. gr. laga nr. 67/1971, um almanna- 
tryggingar. 

3. gr. 
Ríkisstjórnin eykur niðurgreiðslu vöruverðs sem svarar 11 stigi í kaupgreiðslu- 

vísitölu frá og með gildistöku þessara laga. 

4. gr. 
Samningum þeim, sem fram eiga að fara fyrir Í. september 1972 samkvæmt lög- 

um nr. 101/1966, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu o. fl., um nýjan 
verðlagsgrundvöll og breyttan vinnslu- og dreifingarkostnað búvöru, skal frestað 
um 4 mánuði. Skulu nýir verðlagssamningar þá gilda til ágústloka 1973. Framreikn- 
ingur gildandi verðlagsgrundvallar og verðbreytingar vegna breytts vinnslu- og dreif- 
ingarkostnaðar skulu fara eftir þeim reglum og venjum, sem gilda þar um. 

5. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði fjárlaga ársins 1972 (lög nr. 101/1971), er ríkisstjórninni 

heimilt að lækka fjárveitingar samkvæmt þeim alit að 400 millj. kr. Tekur þetta 
einnig til fjárlagaliða, sem jafnframt eru ákveðnir í öðrum lögum en fjárlögum. 
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6. gr. 
Á tímabilinu 1. september til ársloka 1972 skal greiða verðlagsuppbót sam- 

kvæmt kaupgreiðsluvísitölu 117 stig, sjá þó 2. málsgr. þessarar gr. 
Ef framfærsluvísitala 1. ágúst 1972 verður meira en 2% stigi í kaupgreiðslu- 

vísitölu hærri en framfærsluvísitala 1. mai 1972 — auk þeirrar hækkunar, er eigi skal 
verðbætt samkvæmt ákvæðum kjarasamninga, sbr. og fyrri málsgr. 8. gr. — þá 
skal verðlagsuppbót tímabilsins 1. september til 30. nóvember 1972 vera 17%, að 
viðbættri nefndri hækkun umfram 2% stig. Sama gildir um útreikning verðlagsupp- 
bótar frá 1. desember 1972, ef framfærsluvísitala 1. nóvember 1972 verður meira 
en 2% stigi í kaupgreiðsluvísitölu hærri en framfærsluvísitala 1. maí 1972, að við- 
bættri þeirri hækkun, er varð 1. ágúst 1972 og eigi var verðbætt samkvæmt ákvæð- 
um kjarasamninga. 

7. gr. 
Nú ákveður ríkisstjórnin að auka niðurgreiðslu vöruverðs frá 1. september 

eða 1. desember 1972, og skal þá við útreikning þann, er um ræðir í 2. málsgr. 6. gr., 
ef til kemur, miða við smásöluverð á viðkomandi vöru eða vörum, að frádreginni 
þeirri verðlækkun, er slík aukin niðurgreiðsla veldur. Ríkisstjórnin tilkynnir 
Kauplagsnefnd með minnst tveggja vikna fyrirvara um þá niðurgreiðsluaukningu, 
sem hún kann að ákveða frá 1. september eða 1. desember 1972. 

8. gr. 
Við útreikning verðlagsuppbótar, ef til kemur, sbr. 2. málsgr. 6. gr., skal eigi 

taka tillit til þeirrar hækkunar á búvöruverði til framleiðenda, sem leiðir af hækk- 

un á vinnulið verðlagsgrundvallar, annað hvort vegna grunnlaunahækkunar eða 
vegna greiðslu verðlagsuppbótar á laun. Gildir þetta eins þótt slík hækkun komi ekki 
fram í útsöluverði, sökum þess, að hún hefur verið jöfnuð með niðurgreiðslu úr 

ríkissjóði að einhverju eða öllu leyti. 
Hækkun sú, er verður á búvöruverði til framleiðenda við haustverðlagningu 

1972 og eigi skal verðbætt samkvæmt ákvæðum kjarasamninga (sbr. 2. málsgr. 6. 
gr.), skal fyrst tekin til greina, þá er kaupgreiðsluvísitala verður reiknuð fyrir 
tímabilið 1. marz til 31. maí 1973. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 11. júlí 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíðindi A 11, nr. 87. Útgáfudagur 11. júlí 1972.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 54 20. apríl 1954 um orkuver Vestfjarða. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Iðnaðarráðherra hefur tjáð mér, að fyrirsjáanlegur sé verulegur 

raforkuskortur á Vestfjörðum. Ber því nauðsyn til að hefjast þegar handa 
um mannvirkjagerð til aukningar raforkuframleiðslu í Mjólká í Arnarfirði. 
Er ákveðið að byrja mannvirkjagerðina þegar á þessu sumri. Lagaheimild 
skortir hins vegar til þessara framkvæmda. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
1. gr. laga nr. 54 20. apríl 1954 orðist svo: 
Ríkisstjórninni er heimilt að fela Rafmagnsveitum ríkisins að virkja Dynjandisá 

eða Mjólká í Arnarfirði til raforkuvinnslu í orkuverum með allt að 10000 kíló- 
watta framleiðslugetu og gera nauðsynlegar ráðstafanir á vatnasvæði ánna til að 
tryggja rekstur þeirra. Enn fremur að leggja aðalorkuveitur frá raforkuverunum 
um Vestfirði. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 3. ágúst 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Kjartansson. 

  

Stjórnartíðindi A 12, nr. 88. Útgáfudagur 3. ágúst 1972. 
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 7 23. marz 1972, um breyting á lögum nr. 68 

15. júní 1971, um tekjuskatt og eignarskatt. 

Forsett ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að við álagningu tekjuskatts 

á tekjur skattársins 1971, hafi tekjuskattur á hluta af hinum tekjulægri 
í hópi elli- og örorkulífeyrisþega reynzt mun meiri en gert var ráð fyrir 
þegar skattalögin voru sett. Brýna nauðsyn beri því til að lækka þessar álög- 
ur í samræmi við þá meginstefnu að létta byrðar þeirra, sem minna mega sín. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnar- 
skrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
TV. liður 11. greinar laganna orðist svo: 
Tekjuskatt þeirra manna, sem náð hafa 67 ára aldri á skattárinu, eða áttu rétt 

til örorkulífeyris samkvæmt lögum nr. 67/1971 um almannatrvggingar, skal lækka 
sem hér segir: 

a. Tekjuskatt 14 000 krónur eða lægri hjá einstaklingum og 22 000 krónur eða lægri 
hjá hjónum, skal fella niður. 

b. Tekjuskatt einstaklinga á bilinu frá 14 000 til 56.000 krónur skal lækka um fjár- 
hæð, sem nemur 14000 krónur, að frádregnum þriðjungi þeirrar fjárhæðar, 
sem óskertur tekjuskattur er hærri en 14 000 krónur. 

c. Tekjuskatt hjóna á Þilinu frá 22 000 til 88 000 krónur skal lækka um fjárhæð, 
sem nemur 22000 krónum, að frádregnum þriðjungi þeirrar fjárhæðar, sem 
óskertur tekjuskattur er hærri en 22 000 krónur. 

2 
VI. liður 11. greinar laganna fellur niður. 

3. gr 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu skatta til 

ríkissjóðs fyrir skattárið 1971. 

Gjört að Bessastöðum 11. ágúst 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S.   
Halldór E. Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi A 13, nr. 89. Útgáfudagur 14. ágúst 1972. 
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30. ágúst 1972. 229 Nr. 90. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann gegn veiðum með 

botnvörpu og flotvörpu, sbr. lög nr. 21/1969 og lög nr. 50/1971. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Sjávarútvegsráðherra hefur tjáð mér, að vegna breyttra við- 

horfa við gildistöku reglugerðar nr. 189 14. júlí 1972 um fiskveiðiland- 
helgi Íslands, þar sem hún er afmörkuð 50 sjómilum utan við grunnlínu 
frá 1. september n. k., beri brýna nauðsyn til að skipa veiðiheimildum ís- 
lenzkra skipa með öðrum hætti en leiðir af ákvæðum núgildandi laga nr. 
62/1967, sbr. lög nr. 21/1969 og lög nr. 50/1971. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
Í stað orðanna: „settri samkvæmt lögum nr. 44 5. apríl 1948“ í 1. málsgrein 1. 

gr. laganna komi orðin: nr. 189 14. júlí 1972. 

2. gr. 
Á eftir orðunum „með reglugerð“ í 1. málslið 2. gr. laganna komi orðin: til við- 

bótar svæðum samkvæmt heimildum í einstökum stafliðum greinarinnar. 

3. gr. 
Á eftir lið Gl í 2. gr. laganna komi nýr liður svohljóðandi: 
G2. Frá linu, réttvísandi vestur frá Bjargtöngum (grunnlinupunktur 26 skv. 

reglugerð nr. 189/1972) að línu réttvísandi norður frá Horni (grunnlínupunktur 1) 
er heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er 12 sjó- 
mílur utan við grunnlínu samkvæmt reglugerð nr. 189/1972. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. ágúst 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Lúðvík Jósepsson. 

  

Stjórnartíðindi A 14, nr. 90. Útgáfudagur 31. ágúst 1972. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 91. 230 14. september 1972. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka leigunámi 

tvö hvalveiðiskip hf. Hvals. 

Forseti ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Dómsmálaráðherra hefur tjáð mér, að ríkisstjórnin telji nauð- 

synlegt að efla Landhelgisgæzluna að skipakosti við núverandi aðstæður 
um óákveðinn tíma og telur, að hentugustu skip, sem völ er á í landinu 
til þessara starfa, séu hvalveiðiskip hf. Hvals á Miðsandi og beri því brýna 
nauðsyn til, að heimild fáist til að taka tvö hvalveiðiskip leigunámi í fram- 
angreindu skyni. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka á leigu um ótiltekinn tíma 1 eða 2 hvalveiði- 

skip hf. Hvals á Miðsandi til notkunar fyrir Landhelgisgæzluna, enda komi fullt 
endurgjald fyrir afnotin eftir mati dómkvaddra manna, samkvæmt ákvæðum laga nr. 
67 1917, um framkvæmd eignarnáms. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. september 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíðindi A 15, nr. 91. Útgáfudagur 15. september 1972. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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18. september 1972. 231 Nr. 92. 

FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 10. október 1972. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma 
saman til fundar þriðjudaginn 10. október 1972. 

Um leið og ég birti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma 
nefndan dag til Reykjavíkur, og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í 
Dómkirkjunni, sem hefst kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavik, 18. september 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S. 
  

Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíðindi A. 16, nr. 92. Útgáfudagur 21. september 1972. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 93. 232 16. nóvember 1972. 

LÖG 

um ábyrgðarheimild fyrir ríkisstjórnina vegna lántöku 

Fiskveiðasjóðs Íslands og fleira. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að veita sjálfskuldarábyrgð á erlendu láni allt að 

$ 10.000 000, er Fiskveiðasjóður Íslands tekur til endurlána vegna kaupa á togurum, 
sem smíðaðir eru utanlands. 

2. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 11. gr. laga nr. 75 frá 13. maí 1966, er Fiskveiðasjóði heimilt 

að veita eigendum skipanna lán, er nemi % af kaupverði þeirra. Heimilast ríkis- 
stjórninni að veita sjálfskuldarábyrgð á þeim hluta lánanna, sem er yfir % kaup- 
verðs skipanna. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 16. nóvember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. 8.) Í 
Halldór E. Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi A 17, nr. 93. Útgáfudagur 17. nóvember 1972. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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8. nóvember 1972. 233 Nr. 94. 

AUGLÝSING 

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

Forseti Íslands féllst hinn 5. maí 1972 á tillögu menntamálaráðherra um að stað- 
festa eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76 17. júní 1958 fyrir Háskóla Íslands, 
með áorðnum breytingum, sbr. reglugerðir nr. 90 20. október 1969, nr. 86 8. júní 1970 
og nr. 78 25. júní 1971: 

1. gr. 

42. sr., er ber fyrirsögnina „Kennsla, rannsóknir og nám í læknadeild, svo og 

um stjórn deildarinnar“, breytist svo sem hér segir: 
Í staflið c. falli niður næstsíðasta málsgr. þess kafla, er fjallar um deildarráð, 

þ. e. sú málsgr., er hefst á orðunum „Leggja skal greinargerðir ... “ 
Næstsíðasta málsgr. þess kafla í sama staflið, er fjallar um deildarfundi, orðist 

svo: 
Deildarfundur getur vísað málum til deildarráðs eða kennslunefndar til nánari 

athugunar og umsagnar. 
Í staflið d., kaflanum um kennslunefnd, verði sú breyting á upptalningu verk- 

efna kennslunefndar, að 3. og 4. töluliður orðist svo: 
3. Afgreiðsla mála, er varða kennslu eða próf. Þó skal afgreiðsla mála, er varða 

breytingar á kennslufyrirkomulagi í heild eða í einstökum greinum, lögð fyrir 
deildarfund til endanlegrar afgreiðslu. 

4, Ýmis verkefni, sem deildarfundur eða deildarforseti felur nefndinni. 

Í staflið f., „Kennslugreinar“, orðist 1. og 2. töluliður svo: 

1. Efnafræði, lífræn og ólífræn. 

Kennsla er munnleg og verkleg á fyrsta námsári. Í ólífrænni efnafræði eru 
kennd grunnvallaratriði almennrar efnafræði, þar með talin höfuðatriði eðlisefna- 
fræðinnar (physical chemistry), frumefnafræði og efnabreytingar. Í lífrænni efna- 
fræði eru kennd grundvallaratriði varðandi aromatisk og alifatisk efni og gerð grein 
fyrir þýðingu þeirra í lífefnafræði. Próf eru í lok fyrsta námsárs og eru skrifleg og 
verkleg. Einkunn fyrir skriflega prófið er reiknuð til læknisprófs. 

Heimilt er að efna til 4—6 vikna sumarnámskeiðs í efnafræði vegna þeirra 
stúdenta, sem telja sig hafa ónóga undirbúningsmenntun í efnafræði. 

2. Eðlisfræði (Medicinsk fysik). Kennsla er munnleg og verkleg á fyrsta náms- 
ári. Farið er yfir þau atriði eðlisfræðinnar, sem hafa mesta þýðingu í líffræði og 
eru m. a. nauðsynleg undirstaða náms í lífeðlisfræði. Fjallað er um mælingar og 
tæki, sem notuð eru í læknisfræði. 

Skriflegt próf er í lok kennsluárs með einkunn, sem reiknast til læknisprófs. 
Heimilt er að efna til 4--6 vikna sumarnámskeiðs í eðlisfræði og stærðfræði 

vegna þeirra stúdenta, sem telja sig hafa ónóga undirbúningsmenntun í eðlisfræði. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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2. gr. 
43. gr., er ber fyrirsögnina „Próf í læknadeild“, breytist svo sem hér segir: 
Í stað 2. málsgr., er hefst á orðunum „Próf í læknadeild eru haldin ... “, komi 

sex nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 
Próf í læknadeild eru haldin að vori og hausti. Haustprófum skal lokið 20. 

september. Heimilt er að prófa á öðrum tímum í nokkrum greinum, þar sem eink- 
unn reiknast ekki til læknisprófs. Einnig getur kennslunefnd í samráði við hlutað- 
eigandi kennara og deildarráð leyft próf á öðrum tímum vegna forfalla eða annarra 
sérstakra ástæðna. 

Próf skulu að jafnaði vera skrifleg, en geta einnig verið munnleg og verkleg. 
Skal leitazt við að prófa sem víðast úr námsefni. Kennslunefnd ákveður í samráði 
við hlutaðeigandi kennara, hvernig prófa skuli, og skal það tilkynnt í upphafi 
kennsluárs. 

Próf í einstökum prófgreinum má ekki endurtaka nema einu sinni, nema bæði 
deildarráð og kennslunefnd sjái lögmæta ástæðu til að veita undanþágu. 

Einkunnir skal skrá í heilum og hálfum tölum frá 0—10. 
Meðaleinkunnir reiknast með einum aukastaf. Aðaleinkunn 9.0—10 er ágætiseink- 

unn, 7.3—-8.9 er Í. einkunn, 6.0—-7.2 er II. einkunn og 5.0—-5.9 er Ill. einkunn. 

Stúdent, sem nær ekki einkunn 5.0 á einhverju prófi, telst ekki hafa staðizt það 
próf. 

Á eftir 3. málsgr., er verður 8. málsgr., komi ný málsgr., svo hljóðandi: 
Árangur í prófum í lyflæknis- og handlæknisvitjun reiknast til loka einkunnar, 

og skal metinn á sama hátt og í munnlegum og skriflegum prófum. 
Í upptalningu prófgreina í 4. málsgr. „ sem verður 10. málsgr., falli niður róm- 

verska talan II á eftir orðunum „Eðlisfræði“ og „Efnafræði“. 

Fjórar síðustu málsgreinar kaflans um próf í læknadeild, aftur að „Læknis- 
skoðun“ falli brott, en í stað þeirra komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 

Nái stúdent ekki tilskilinni einkunn í einhverju prófi, má hann þreyta það próf 
aftur að hausti eða vori, enda séu ákvæði um heildarnámstíma því ekki til fyrirstöðu. 

Meira en 8 ár mega ekki líða frá skrásetningu til lokaprófs, nema með sérstöku 
leyfi deildarinnar, þ. e. deildarráðs og kennslunefndar. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. Hún tekur ekki til þeirra stúdenta, 

sem stunda nám samkvæmt reglugerð nr. 76/1958, eins og hún var fyrir gildistöku 
breytinga samkv. reglugerð nr. 90/1969. Þó getur deildarráð heimilað stúdent að 
haga framhaldi á námi sínu og prófum í samræmi við reglugerð nr. 90/1969 með 
áorðnum breytingum. 

Í menntamálaráðuneytinu, 8. nóvember 1972. 

Magnús T. Ólafsson.   
Birgir Thorlacius.



10. nóvember 1972. 235 Nr. 95. 

AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, fór í dag til útlanda. 
Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 

Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 10. nóvember 1972. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

12. nóvember 1972. j Nr. 96. 

AUGLÝSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, kom í dag úr för sinni til útlanda og hefur 
á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 12. nóvember 1972. 

Ólafur Jóhannesson. 0 
Gísli Árnason. 

  

Stjórnartíðindi A 18, nr. 94—96. Útgáfudagur 22. nóvember 1972.
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Nr. 97. 236 20. desember 1972. 

LÖG 

um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands 

um nýtt gengi íslenzkrar krónu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Hafi innflytjandi vöru afhent skjöl til tollmeðferðar fyrir 18. desember 1972, 

sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða hana þegar í 
stað, þá skal miða gjöld af henni við það gengi, sem í gildi var, er bankar lokuðu 
15. desember 1972 (gamla gengið), en þó því aðeins, að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 
30. desember 1972. 

Tollafgreiða skal vöru, sem afhent hefur verið innflytjanda með leyfi tollyfir- 
valda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda (sbr. 15. gr. tollskrárlaga), á 

grundvelli gamla gengisins, enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað fyrir febrúar- 
lok 1973. 

2. gr. 
Þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar sjávarafurðir framleiddar fyrir 

1. janúar 1973, skal hann greiddur útflytjanda á gamla genginu. Ríkisstjórin kveður 
nánar á um, til hvaða afurða þetta ákvæði skuli taka, og eru ákvarðanir hennar þar 
að lútandi fullnaðarúrskurðir. 

Mismunur andvirðis skilaðs gjaldeyris á gamla genginu og andvirðis hans á hinu 
nýja gengi, skv. 1. málsgr., skal færður á sérstakan reikning á nafni ríkissjóðs Í 
Seðlabankanum. Fé, sem á reikninginn kemur, skal ráðstafað af ríkisstjórninni í þágu 
sjávarútvegsins og sjóða hans. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir 
útfluttar iðnaðarvörur framleiddar fyrir 1. janúar 1973, skuli hann greiddur útflytj- 
anda á gamla genginu. Ríkisstjórnin kveður nánar á um, til hvaða vara þetta ákvæði 
skuli taka, og eru ákvarðanir hennar þar að lútandi fullnaðarúrskurðir. Mismunur 
andvirðis skilaðs gjaldeyris á gamla senginu og andvirðis hans á hinu nýja gengi, 
skv. þessari málsgr., skal færður á sérstakan reikning á nafni ríkissjóðs í Seðla- 
bankanum. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að gengismismunur, sem myndast kann 
við kaup á gjaldeyri eftir gildistöku þessara laga vegna verksamninga við erlenda 
aðila, að því leyti, sem verkin hafa verið unnin fyrir setningu þessara laga, skuli 
færður á sérstakan reikning ríkissjóðs við Seðlabankann. 

Fé, sem fært er á reikninga ríkissjóðs skv. 3. og 4. málsgr., skal ráðstafað af 
ríkisstjórninni í þágu iðnaðarins og sjóða hans. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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3. gr. 
Annar málsliður 1. gr. laga nr. 20 16. apríl 1962 um breyting á lögum nr. 10 29. 

marz 1961, um Seðlabanka Íslands, orðist svo: 
Kaup- og sölugengi má ekki vera meira en 24% undir eða 2%% yfir stofn- 

gengi. 

4. gr. 
Á sengisbreytingarreikning við Seðlabankann, sem stofnaður var skv. 5. gr. laga 

nr. 69 frá 25. nóvember 1967, skal færa þann gengismun, er verður vegna gengis- 
breytingarinnar hjá einstökum bönkum á grundvelli gengismunar milli gamla geng- 
isins og þess gengis, er skráð verður, er bankar opna á ný eftir gengisbreytinguna 
(nýja gengið). Við útreikning á þessum sengismun skal taka tillit til allra eigna og 
skulda viðkomandi banka í erlendum gjaldeyri, þá er hið nýja gengi tekur gildi. 
Færslur þær, sem af þessum ástæðum þurfa að eiga sér stað milli Seðlabankans og 
bankanna, skulu jafnast með verðbréfakaupum eða öðrum eignatilfærslum, eftir því 
sem nánar verður um samið milli þessara aðila. Innstæður og skuldir í krónum á 
nafni erlendra aðila, sem gengistrvggðar eru með sérstökum samningi, þar með taldir 
skuldareikningar ríkissjóðs gagnvart alþjóðastofnunum og innstæður Verðjöfnunar- 
sjóðs fiskiðnaðarins, teljast erlendur gjaldeyrir í þessu sambandi, og sama gildir um 
gulleign Seðlabankans, sérstök dráttarréttindi og mótvirði þeirra. 

Nú hefur bankaábyrgð til handa erlendum aðila verið greidd erlendis, en ekki 
greidd í íslenzkum banka fyrr en eftir að hið nýja gengi tekur gildi, og skal hún þá 
gerð upp á hinu nýja gengi. Ákvæði þetta gildir ekki um gjaldfallnar greiðslufrests- 
ábyrgðir, þegar skjöl hafa verið afhent innflytjanda fyrir sengisbreytinguna. Gengis- 
munur, er til verður vegna ákvæðis þessarar málsgreinar, skal færður á gengisbreyt- 
ingarreikning, sbr. 1. málsgr. 

5. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að setja með reglugerð eða á annan hátt nánari fyrir- 

mæli um framkvæmd laga þessara. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a - 

Ólafur Jóhannesson. 
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð 

fiskiðnaðarins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir síðustu grein laganna komi nýtt ákvæði, svo hljóðandi: 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Stjórn sjóðsins er heimilt samkvæmt reglum, er hún setur og sjávarútvegsráð- 
herra samþykkir, að greiða úr deildum sjóðsins fyrir frystar fiskafurðir og saltfiskaf- 
urðir sérstakt framlag vegna bol- og flatfiskafurða að undanskildum kolategundum, 
sem framleiddar eru á tímabilinu frá 1. október til 31. desember 1972. Skulu 88 
milljónir króna greiðast, ef verðmæti afla, sem landað er innanlands til þessarar 
vinnslu á þessu tímabili, nemur sem svarar 400 millj. króna reiknað á lágmarks- 
verði á fiski, er gilti til 30. september 1972, að viðbættri greiðslu í Stofnfjársjóð fiski- 
skipa og verðuppbót á línufisk. Framlagið skal hækka eða lækka í hlutfalli við 
breytingar á aflamagni frá þessu marki. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ)   
Lúðvík Jósepsson. 

Nr. 99. . 28. desember 1972. 

LOG 

um breyting á vegalögum, nr. 23 16. apríl 1970, 

sbr. lög nr. 98 28. desember 1970. 

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

Þykki mínu: 
1. gr. 

85. gr. laganna orðist þannig: 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald af benzíni, og skal gjaldið nema kr. 9.87 

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

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 
86. gr. laganna orðist þannig: 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald af hjólbörðum, notuðum og nýjum, og 

gúmmíslöngum á bifreiðar og bifhjól, og skal gjaldið nema kr. 45.00 af hverju kg. 
Gjald þetta tekur einnig til hjólbarða og gúmmíslangna, sem fylgja bifreiðum, sem 
fluttar eru til landsins. 

3. gr. 
87. gr. laganna orðist þannig: 
Árlega skal greiða þungaskatt sem hér segir: 

a. Af bifreiðum, sem nota benzin að eldsneyti, kr. 108.00 af hverjum 100 kg af 
eigin þunga þeirra. 

b. Af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en benzín: 
Fyrir bifreiðar allt að 2000 kg að eigin þunga greiðast kr. 27 500.00. 
Fyrir bifreiðar, 2001 kg og þyngri, greiðast kr. 27 500.00 og auk þess kr. 950.00 

fyrir hver full 100 kg umfram 2000 kg. 
Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð, að ökumælar skuli á kostnað 

eigenda settir í bifreiðar, sem nota annað eldsneyti en benzin og eru 5 tonn eða 
meira að eigin þyngd, og að greiða skuli fyrir slíkar bifreiðar í stað árlegs þunga- 
skatts sérstakt gjald fyrir hvern ekinn kílómetra samkvæmt ökumæli. Gjald þetta 
má vera lægra fyrir fólksflutningabifreiðar en aðrar bifreiðar. 

Í reglugerð getur ráðherra ákveðið allt að fjóra gjalddaga árlega fyrir þunga- 
skatt og fyrir kílómetragjald, svo og kveðið á um tegundir mæla, ísetningu þeirra, 
viðgerðir, viðurlög og refsingar fyrir brot gegn reglugerðinni. 

Ráðherra er enn fremur heimilt að ákveða, að þungaskattur, sem greiða skal 
fyrir hvern ekinn kílómetra, skuli endurgreiddur að vissu marki, fyrir tímabilið 
frá 1. nóvember til 30. apríl, ef um er að ræða sérleyfisbifreiðar til mannflutninga, 
sem ekið er samkvæmt áætlun í leiðabók, enda fari meðalsætanýting á þessu 
tímabili ekki fram úr 20 af hundraði. 
Af bifhjólum kr. 450.00 
Ráðherra er heimilt að ákveða í reglugerð, að ökumælar skuli settir á kostnað eig- 
enda í festi- og tengivagna, sem eru 500 kg að eigin þyngd eða meira. Á sama 
hátt er ráðherra heimilt að ákveða, að tiltekinn þungaskatt skuli greiða fyrir 
hvern kílómetra, sem þessum festi- og tengivögnum er ekið, kveða á um gerð og 
frágang mæla, viðgerðir þeirra og eftirlit, gjalddaga og innheimtu þungaskatts og 
viðurlög við brotum. Þungaskatt af festi- og tengivögnum má ákveða hærri en 
þungaskatt af bifreiðum. 

e. Ráðherra er heimilt að ákveða, að endurgreiða skuli allt að 15% þungaskatts 
samkvæmt ökumæli, sem til fellur umfram 30 000 km akstur á ári og að 45 000 
km, en 25% umfram 45 000 km akstur á ári. 
Verði ágreiningur um gerð bifreiðar, sker fjármálaráðherra úr. 

=
 

4. gr. 
88. gr. laganna orðist svo: 
Eigendur jeppabifreiða eiga rétt á endurgreiðslu á helmingi skatts samkv. a- eða 

b-liðum 87. gr., ef þeir sanna með vottorðum frá hlutaðeigandi skattstjóra eða umboðs- 
manni hans, samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð, er fjármálaráðherra setur, að 
bifreiðarnar hafi verið notaðar næstliðið ár að mestu eða öllu leyti við framleiðslu- 
og jarðyrkjustörf.
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5. gr. 
Lög þessi öðlast gildi Í. janúar 1973. 

Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella meginmál þeirra, svo og meginmál 
laga nr. 98 28. desember 1970, um breyting á vegalögum, nr. 23 16. apríl 1970, inn í 
vegalög nr. 23 16. apríl 1970 og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. 8.) | 
Hannibal Valdimarsson. 

Nr. 100. . 28. desember 1972. 

LÖG 

um ákvörðun kaupgreiðsluvísitölu fyrir tímabilið 

1. janúar til 28. febrúar 1973. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
Kauplagsnefnd skal ákveða kaupsreiðsluvísitölu fyrir tímabilið 1. janúar til 28. 

febrúar 1973 eftir framfærsluvísitölu 1. nóvember 1972 og að teknu tilliti til þeirrar 
hækkunar búvöruverðs — einnig þeirrar, er varð haustið 1972 — er eigi skal verð- 
bætt samkvæmt ákvæðum kjarasamninga. Gildir þetta eins, þótt slík hækkun hafi 

ekki komið fram í útsöluverði sökum þess, að hún hefur verið jöfnuð með niður- 
greiðslu úr ríkissjóði að einhverju eða öllu leyti. Enn fremur skal taka tillit til 
aukinnar niðurgreiðslu búvöruverðs frá 1. desember 1972, svo og þeirrar aukningar 
niðurgreiðslu vöruverðs og/eða hækkunar fjölskyldubóta, sem kynni að verða 
ákveðin frá janúarbyrjun 1973 og stendur eigi skemur en til febrúarloka 1973. 

Þá er kauplagsnefnd heimilt að taka sérstakt tillit til þeirra hagsmuna, sem 
launþegar geta talizt hafa af því, að fram verði haldið að fullu niðurgreiðslu bú- 
vöruverðs, samkvæmt bráðabirgðalögsum um tímabundnar efnahagsráðstafanir frá 11. 
júlí 1972, mánuðina janúar og febrúar 1973. Þetta skal þó ekki metið til meira en 
1 stigs lækkunar kaupgreiðsluvísitölu. 

2. gr. 
Síðari málsgr. 8. gr. bráðabirgðalaga um tímabundnar efnahagsráðstafanir frá 

11. júlí 1972 falli niður. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) , nn 
Magnús T. Ólafsson. 
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann gegn veiðum með 

botnvörpu og flotvörpu, sbr. lög nr. 21/1969 og lög nr. 50/1971. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Í stað orðanna „settri samkvæmt lögum nr. 44 5. apríl 1948“ í 1. málsgrein 1. 

gr. laganna komi orðin: nr. 189 14. júlí 1972. 

2. gr. 
Á eftir 3. mgr. 1. gr. laganna (sbr. 1. nr. 21/1969) komi ný málsgrein, svo 

hljóðandi: 

Ráðherra er heimilt að fenginni umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar að veita 
leyfi til loðnuveiða í landhelgi með flotvörpu. Getur ráðherra bundið leyfið þeim 
skilyrðum, er hann telur nauðsynleg. Skal það varða sviptingu veiðileyfa, ef bol- 
fiskur er veiddur í þetta veiðarfæri. 

3. gr. 
Á eftir lið C2 í 2. gr. laganna (sbr. 1. nr. 21/1969) komi nýr liður, svo hljóð- 

andi: 
G2. Frá línu réttvísandi suðaustur af Selskeri að 18“ vestlægri lengd er heimilt 

að veiða með botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er 12 sjómílur utan 
við grunnlínu samkvæmt reglugerð nr. 189/1972. 

Á eftir lið Gl í 2. gr. laganna komi nýr liður, svo hljóðandi: 
G2. Frá línu, réttvísandi vestur frá Bjargtöngum (grunnlínupunktur 26. skv. 

reglugerð nr. 189/1972) að línu réttvísandi norður frá Horni (grunnlinupunktur 1) 
er heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er 12 sjó- 
mílur utan við grunnlínu samkvæmt reglugerð nr. 189/1972. 

4. gr. 
Á eftir 3. gr. laganna (sbr. 1. nr. 21/1969) komi þrjár nýjar greinar, svo hljóð- 

andi: 
a. (4. gr.) Nú á sér stað á tilteknu veiðisvæði seiða- og smáfiskadráp í þeim mæli, 

að varhugavert eða hættulegt getur talizt, og skal þá sjávarútvegsráðuneytið, 
að fenginni umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar, gera nauðsynlegar ráðstafanir 
til að sporna gegn því. Er ráðuneytinu heimilt með tilkynningu að loka afmörk- 
uðum veiðisvæðum um lengri eða skemmri tíma fyrir öllum togveiðum, svo og 
öðrum veiðum, ef nauðsynlegt þykir. Jafnan skal umsögn Hafrannsóknastofn- 
unarinnar liggja fyrir, áður en slíkar tímabundnar veiðitakmarkanir eru úr 
gildi numdar. 

A 30 
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b. (5. gr.) Þrátt fyrir ákvæði laga þessara getur sjávarútvegsráðuneytið auglýst 
ný friðunarsvæði og breytingar á eldri friðunarsvæðum, enda hafi áður verið 
leitað álits Hafrannsóknastofnunarinnar um slíkar ákvarðanir. 

c. (6. gr.) Sjávarútvegsráðuneytið skal beita sér fyrir auknu eftirliti með veiðum 
fiskiskipa innan fiskveiðilögsögunnar, þar sem megináherzla er lögð á að fylgj- 
ast með veiðarfærabúnaði skipanna, stærð þess fisks, sem veiddur er, svo og 
öðru því, er við kemur vernd fiskistofnanna. 
Aðrar greinar laganna breyti um röð í samræmi við þetta, þannig að 4. gr. verður 

7. gr. o. s. frv. 

5. gr. 
Í stað orðanna „til ársloka 1972“ í 8. gr. laganna (sbr. lög nr. 21/1969 og lög 

nr. 89/1971) komi: til 1. júlí 1973. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Lúðvík Jósepsson. 

Nr. 102. . 31. desember 1972. 

LÖG 

um skipulag á löndun á loðnu til bræðslu. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
Síldar- og fiskimjölsverksmiðjum, er taka við loðnu af fiskiskipum til bræðslu, 

skal skylt að taka við aflanum í þeirri röð, sem fiskiskip koma í löndunarhöfn, 
sbr. þó 3. mgr. 2. gr. 

2. gr. 
Skipulagning og tilhögun á löndun á loðnu til bræðslu skal vera í höndum 

þriggja manna og jafnmargra til vara, eins samkvæmt tilnefningu samtaka fisk- 
seljenda til skiptis frá samtökum sjómanna og frá samtökum útgerðarmanna, eins 
samkvæmt tilnefningu Félags íslenzkra fiskimjölsframleiðenda og eins án tilnefn- 
ingar, sem jafnframt er formaður nefndarinnar. Skulu þeir skipaðir af ráðherra til 
eins árs í senn. Verði ekki samkomulag meðal samtaka fiskseljenda um tilnefningu 
í nefndina, skipar ráðherra þann mann án tilnefningar. Nefnd þessi skal afla upp- 
lýsinga um móttökugetu síldar- og fiskimjölsverksmiðja og ákveða samkvæmt því, 

hvenær löndun skuli hefjast eða hætta á ákveðnum svæðum eða í einstakar verk- 

smiðjur. 
Eigi er heimilt að stöðva löndun í verksmiðju, meðan móttökuskilyrði eru 

fyrir hendi.
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Fiskiskipum skulu veittar upplýsingar um móttökugetu einstakra verksmiðja 
um fjarskiptastöð samkvæmt ákvörðun nefndarinnar. Fiskiskipi er óheimilt að 
leita löndunar í verksmiðju, þar sem nefndin hefur stöðvað löndun, en að öðru 
leyti skal skipstjóri hvers skips ákvarða og tilkynna nefndinni, hvar hann muni 
leita löndunar. 

3. gr. 
Sjávarúlvegsráðuneytið getur sett nánari reglur um framkvæmd laga þessara 

að fengnu áliti samtaka sjómanna, útvegsmanna og Félags íslenzkra fiskimjöls- 
framleiðenda. 

Kostnaður af framkvæmd laganna, þ. á m. þóknun nefndarinnar, greiðist af 
fiskkaupendum og fiskseljendum eftir reglum, er ráðuneytið setur. Skal heimilt að 
ákveða, að greidd skuli ákveðin fjárhæð af hverri hráefnissmálest frá seljendum 
og jafnhá fjárhæð frá kaupendum til að standa undir kostnaði við framkvæmd 
laganna. Skulu kaupendur standa skil á greiðslum þessum, og hefur nefndin á 
hendi innheimtu og reikningshald með gjaldi þessu. Verði í árslok afgangur af 
gjaldi, sem innheimtist með þessum hætti, skal heimilt að ákveða, að hann renni 
til Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, deildar fyrir loðnuafurðir. 

4. gr. 
Hver sá, er sekur gerist um brot á lögum þessum eða á reglum settum sam- 

kvæmt þeim, skal sæta sektum og renna sektir í ríkissjóð. 

Um mál út af brotum á lögum þessum, eða reglum settum samkvæmt þeim skal 
fara að hætti opinberra mála. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda þau til ársloka 1973. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Lúðvík Jósepsson. 

31. desember 1972 . Nr. 103. 
LOG 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1973 með viðauka eftirtalin 

gjöld til ríkissjóðs: 

a. Með allt að 140% viðauka stimpilgjald af öðru en afsölum fyrir fasteignum og 
skipum, leigusamningum um jarðir og lóðir og af kaupmálum. 

b. Með allt að 140% viðauka leyfisbréfagjöld, önnur en þau, er um ræðir í auka- 
tekjulögum nr. 104/1965.
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2 „gr. 
Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 

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

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 81. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Halldór E Sigurðsson. 

Nr. 104. = 81. desember 1972. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 14 15. marz 1965, um launaskatt. 

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

þykki mínu: 

j 1. gr. 
Í stað „1%“ í 1. mgr. 1. gr. laganna komi: 2%4%. 
2. mgr. 1. gr. laganna orðist svo: 
Skattur þessi skiptist þannig, að 1% rennur í Byggingarsjóð ríkisins sem stofn- 

fjárframlag og 17%% rennur í ríkissjóð. 

2. gr. 
10. gr. laganna orðist svo: 
Byggingarsjóður ríkisins greiðir til ríkissjóðs 1% af hluta sjóðsins af inn- 

heimtum launaskatti samkvæmt lögum þessum, vegna kostnaðar af framkvæmd lag- 
anna. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1973 og gilda til loka þess árs. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 85 30. des. 1963, um Lífeyrissjóð barnakennara, 
og lögum nr. 50 22. apríl 1967, um breyting á þeim lögum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. málsliður 2. málsgr. 12. gr. laganna orðist svo: 
Upphæð makalífeyris er hundraðshluti af launum þeim, sem á hverjum tíma 

fylgja starfi því, er hinn látni gegndi síðast. 

2. gr 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1973. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Halldór E. Sigurðsson. 

31. desember 1972 Á Nr. 106. 
LÖG 

um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 54 frá 14. júní 1960. 

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

Þþykki mínu: 
1. gr. 

1. gr. laganna orðist svo: 
Með verðlagsákvarðanir fer 9 manna nefnd, verðlagsnefnd. 3 nefndarmenn skulu 

skipaðir samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands, 1 samkvæmt tilnefningu 
Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, 2 samkvæmt tilnefningu Vinnuveitendasam- 
bands Íslands, 1 samkvæmt tilnefningu Verzlunarráðs Íslands og 1 samkvæmt til- 
nefningu Sambands ísl. samvinnufélaga. Formaður nefndarinnar er skipaður án til- 
nefningar. Hver nefndarmaður skal tilnefna varamann, er taki sæti í forföllum hans. 
Viðskiptaráðherra skipar nefndina. 

Meiri hluti atkvæða ræður ákvörðunum verðlagsnefndar. Verði atkvæði jöfn, 
sker atkvæði formanns úr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1973. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Lúðvík Jósepsson. 
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STJÓRNARTÍÐINDI A 22 — 1972 

Nr. 107. 246 31. desember 1972. 

LÖG 

um undirbúning þörungavinnslu að Reykhólum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, er hafi það að markmiði 

að kanna aðstæður til að reisa og reka verksmiðju til þörungavinnslu að Reyk- 
hólum við Breiðafjörð og stuðla að því, að slíku fyrirtæki verði komið á fót. 

Með þörungavinnslu er í lögum þessum átt við starfsemi til framleiðslu á þang- 
og þaramjöli og öðrum skyldum afurðum fyrir innlendan og erlendan markað. 

2. gr. 
Til samvinnu um stofnun eða starfrækslu hlutafélags samkv. 1. gr. skal ríkis- 

stjórninni heimilt að kveðja hvers konar aðila, sem áhuga hafa á málinu, innlenda 

eða erlenda. Þó skal ekki minna en 51% af hlutafé félagsins jafnan vera Í eigu 
ríkisins og stjórn þess skipuð fulltrúum ríkisins að meiri hluta. 

3. gr. 
Stjórn hlutafélagsins skal skipuð þremur mönnum og þremur til vara. Skulu 

tveir aðalmenn og tveir varamenn skipaðir af ráðherra, en einn aðalmaður og einn 
varamaður kosinn á aðalfundi. 

4. gr. 
Hlutafélagið skal athuga þær rannsóknir, sem fram hafa farið á þara- og þang- 

vinnslu að Reykhólum. Því skal heimilt að framkvæma eða láta framkvæma hvers 
konar athuganir og aðgerðir til rannsóknar og skipulagningar á starfsgrundvelli 
þörungaverksmiðju og undirbúnings að því, að hefjast megi handa um byggingu 
hennar og rekstur. Skal að því stefnt að framselja árangurinn af starfsemi félagsins 
í hendur aðila eða aðilum, sem takast verkefnið á hendur, þannig að félagið fái 
tilkostnað sinn að fullu endurgoldinn. 

5. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt í þeim tilgangi, sem um ræðir hér að framan: 

1. Að leggja fram 10 milljónir króna eða jafnvirði þeirra í erlendri mynt, sem 
hlutafé í félagi samkv. 1. gr. eða til greiðslu á kostnaði þess, af fé ríkissjóðs 
eða lánsfé, sem henni skal heimilt að afla ríkissjóði í því skyni. 
Að veita ríkisábyrgð fyrir láni eða lánum, er hlutafélagið tekur til starfsemi 
sinnar, að fjárhæð samtals allt að 10 milljónum króna eða jafnvirði þeirra Í 
erlendri mynt, eða taka lán innan sömu marka og endurlána félaginu í sama 

tilgangi. 

No
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3. Að leyfa félaginu umferð og afnot af löndum og mannvirkjum, eftir því sem 
nauðsynlegt kann að vera í þágu rannsókna, sbr. 4. gr., enda greiði félagið 
fullar bætur fyrir það tjón, sem umferðin eða afnotin kunna að valda eig- 
endum eða ábúendum lands eða mannvirkja. 

6. gr. 
Íslenzka ríkið og þeir aðilar, sem kvaddir eru til samstarfs samkv. 2. gr., hvort 

sem eru einstaklingar, félög eða stofnanir, innlendir eða erlendir, skulu vera full- 
gildir stofnendur hlutafélagsins, án tillits til ákvæða 2. málsliðs 2. mgr. 4. gr. laga 
nr. 77/1921, um hlutafélög. Tala stofnenda skal og óháð ákvæðum 1. málsliðs þeirrar 
málsgreinar. Sama máli gegnir um tölu hluthafa þess, að því er varðar 38. gr. hluta- 
félagslaganna. 

Fulltrúar í stjórn hlutafélagsins mega vera erlendir ríkisborgarar og búsettir er- 
lendis, þó ekki sá meiri hluti, sem áskilinn er í 2. gr. hér að framan. Þurfa stjórn- 
endur ekki að eiga hlut í félaginu. . 

Hlutabréf í félaginu skulu skráð á nafn. Ákvæði 2. málsliðs 2. málsgreinar 31. 
gr. laga nr. 77/1921, um hlutafélög, skulu ekki takmarka atkvæðisrétt hluthafa í 
félaginu. 

7. gr. 
Iðnaðarráðherra fer með mál, er varða eignarhlutdeild ríkisins í hlutafélagi 

samkv. 1. gr. og aðild að starfsemi þess. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Magnús Kjartansson. 

31. desember 1972 N Nr. 108. 
LÖG 

um breyting á siglingalögum, nr. 66/1963, sbr. lög nr. 14/1968 
og lög nr. 58/1972. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2. málsgrein 205. gr. laga nr. 66/1963, sbr. 1. nr. 14/1968 og 1. nr. 58/1972, 

orðist þannig: 
Ákvæði um takmarkaða ábyrgð gilda ekki um kröfur vegna lífs- eða líkams- 

tjóns þeirra, sem ráðnir eru í skiprúm hjá útgerðarmanni, enda hafi slys borið að 
höndum, er hlutaðeigandi var staddur á skipi, vann eða var í ferð í þess þágu. 
Útgerðarmaður ber ábyrgð á kröfum þessum, enda þótt slysið eða tjónið verði ekki 
rakið til bilunar á tækjum eða ónógra öryggisráðstafana né heldur vanrækslu eða 
yfirsjónar þeirra, er starfa í þágu skips. Lækka má fébætur eða láta Þær niður falla,
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ef sá, sem fyrir slysi eða tjóni varð, hefur með framkomu sinni sýnt vítavert gá- 

leysi, sem leitt hefur til slyssins eða tjónsins. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Nú hefur útgerðarmaður keypt sér tryggingu, sem miðast við eflirfarandi bætur, 

og ber hann þá ekki frekari ábyrgð samkvæmt 1. gr. laga þessara: 

1. Dánarbætur: 
a) 1 milljón króna við dauða, er greiðast nánustu vandamönnum (erfingjum) 

hins látna. 
b) Mánaðarlegar bætur til ekkju eða ekkils í 8 ár ber að greiða á hverjum tíma 

samkvæmt a-lið 1. málsgr. 35. gr. almannatryggingalaga. 

c) Mánaðarlegar bætur til barna að 17 ára aldri, þó aldrei lengur en í 8 ár, ber 

að greiða á hverjum tíma samkvæmt e-lið 1. málsgr. sömu gr. 

2. Slysadagpeningar og örorkubætur: 

a) Dagpeningar, sem greiðast eftir sömu reglum og dagpeningar samkv. 33. gr. 

og nema % þeirrar fjárhæðar. Heildarupphæð dagpeninga skal þó aldrei nema 

meiru en þeim launum, er hinn slasaði hafði fyrir slysið. 

b) Ef slys veldur varanlegri örorku, skal greiða örorkubætur, 3 millj. kr. við 

algera varanlega örorku, en hlutfallslega við minni örorku. 

Frá örorkubótum skal draga upphæð slysadagpeninga, sem greiddir hafa verið, 

og frá eingreiðslu dánarbóta skal draga örorkubætur, ef greiddar hafa verið. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Hannibal Valdimarsson. 

Nr. 109. . 31. desember 1972. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 87 24. des. 1971, um orlof. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

3. mgr. 7. gr. orðist svo: 
Eigi skal reikna orlofsfé af orlofslaunum og orlofsfé. 
Við 7. gr. bætist ný mgr., svo hljóðandi: 
Vangreitt orlofsfé má taka lögtaki, sbr. lög nr. 29 16. des. 1885. 

2. gr. 
Við 11. gr. bætist ný mgr., svo hljóðandi: 

Kostnaður við framkvæmd greinar þessarar greiðist úr ríkissjóði, að svo miklu 

leyti sem vaxtatekjur af orlofsfé hrökkva ekki til að bera kostnaðinn.
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3. gr. 
16. gr. orðist svo: 
Ef eigi er öðruvísi ákveðið í lögum þessum, skulu öll mál út af réttindum og 

skyldum samkvæmt þeim og til fullnægingar öllum kröfum í því sambandi sæta 
almennri meðferð einkamála, þó þannig, að nægilegt er, að dómari leiti þar sátta. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1973 nema fyrri liður 1. gr., sem öðlast gildi 1. jan. 

1973. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 16 16. febr. 1943, um orlof, og lög nr. 

8/1957 og lög nr. 68/1964, um breyting á þeim lögum. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Hannibal Valdimarsson. 

Nr. 110. . 31. desember 1972. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 1 11. febrúar 1970, um tollskrá o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Á tollskránni í 1. gr. eru gerðar þessar breytingar: 

1. Á almennum reglum um túlkun tollskrárákvæða: 
a. Regla 2 orðist svo: 

2. a. Þegar talað er um tilteknar vörur í tollskrárnúmeri, tekur það einnig 

yfir ófullgerðar vörur eða vörur, sem eitthvað vantar á, ef þær við 
innflutning að öllu verulegu leyti líta út eins og hinar fullgerðu vörur. 
Enn fremur tekur það yfir þessar vörur fullgerðar eða heilar (eða vörur, 
sem flokkast þannig skv. þessum lið), þegar þær eru fluttar inn ósam- 
settar eða sundurteknar. 

b. Þegar talað er um tiltekið efni í tollskrárnúmeri, tekur það ekki ein- 
ungis til efnisins óblandaðs, heldur einnig til þess í blöndum eða í 
samblöndum við önnur efni. Sérhver tilvísun til vara úr tilteknu efni 
tekur til vara, sem að öllu eða nokkru leyti eru úr því efni. Um toll- 
flokkun blandaðra og samsettra vara fer eftir reglum 3. liðs hér á eftir. 

b. Regla 3 b (2. lína): 
„a“ verði „3 a“. 

c. Regla 3 c (1. lína): 
„a eða b“ verði „8 a eða 3 b“. 

d. Regla 4 falli niður. 
e. Regla 5 verði regla 4.
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Á 1. kafla: 
Athugasemd við kaflann orðist svo: 
Athugasemd: 

Til kaflans teljast öll lifandi dýr, nema: 
a. Fiskur, krabbadýr og lindýr, sem teljast til nr. 03.01 og 03.03. 
b. Hreinræktaður sýklagróður og aðrar vörur, sem teljast til nr. 30.02. 
c. Dýr, sem teljast til nr. 97.08. 

Á 2. kafla: 
Nr. 02.05 orðist svo: 
02.05 Svínafita án kjöts og alifuglafita (óbrædd og ópressuð), ný, kæld, fryst, 

söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt. 

Á 3. kafla: 
Nr. 03.02 orðist svo: 
03.02 Fiskur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi; reyktur fiskur, einnig soðinn 

á undan eða jafnhliða reykingu. 

Á 4. kafla: 
a. Fyrirsögn kaflans orðist svo: 

Mjólkurafurðir; fuglaegg; býflugnahunang; ætar afurðir úr dýraríkinu, ót. a. 
b. Nýtt tollskrárnúmer, nr. 04.07, sem bætist við kaflann, orðist svo: 

04.07 Ætar afurðir úr dýraríkinu, ót. a. 

Á 6. kafla: 
Í stað síðustu setningar í 1. athugasemd kaflans „til kaflans... (7. kafli )“ komi: 
Til kaflans teljast þó ekki kartöflur, matlaukur, skalotlaukur, hvítlaukur og 
aðrar vörur, sem teljast til 7. kafla. 

. Á 7. kafla: 
Athugasemd við kaflann orðist svo: 

Athugasemd: 
Með orðinu „grænmeti“ í nr. 07.01, 07.02 og 07.03 er einnig átt við ætisveppa, 
jarðsveppa, ólívur, kapers, tómata, kartöflur, rauðrófur, gúrkur, grænar ert- 
ur, grasker, eggplöntur (auberginur), pipar (sweet peppers), finkul, stein- 
selju, kjörvel, esdragon, karsa, sætt majoran (majorana hortensis eða origano 
majorana), piparrót og hvítlauk. 
Til nr. 07.04 telst allt það grænmeti þurrkað eða eimað, sem annars telst til 
nr. 07.01--07.03, nema: 
a. Belgávextir, þurrkaðir og afhýddir (nr. 07.05). 
b. Malaður pipar (sweet peppers) (nr. 09.04). 
c. Mjöl úr belgávöxtum, sem teljast til nr. 07.05 (nr. 11.03). 
d. Mjöl, grjón og flögur úr kartöflum (nr. 11.05). 

Á 9. kafla: 
a. Í stað síðustu málsgreinar í 1. athugasemd kaflans, „Hafi verið bætt ... 

til nr. 21.04%, komi: 
Hafi verið bætt öðrum efnum í vörur þær, sem teljast til nr. 09.04—09.10, (eða 
í blöndur þær, sem um getur í a- og b-lið að ofan) hefur það ekki áhrif á flokk- 
unina, nema það breyti eðli þeirra. Sé svo, teljast blöndurnar ekki til þessa 
kafla. Þannig teljast samsett bragðefni til nr. 21.04. 

b. Athugasemd 2 við kaflann orðist svo: 
2. "Til þessa kafla telst ekki: 

a. Pipar (sweet peppers), ómalaður (7. kafli). 
b. Pipar af afbrigðinu piper cubeba og aðrar vörur, sem teljast til nr. 

12.07.
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9. Á 11. kafla: 

10. 

a. 

b. 
c. 

, 
Í stað orðsins „Athugasemd“ í byrjun kaflans komi: 
Athugasemdir. 
Núverandi athugasemd við kaflann verði athugasemd 1. 
Athugasemd í b við kaflann orðist svo: 
b. Mjöl og grjón, tilreidd sem fæða fyrir börn, fyrir sjúka eða til matargerðar, 

sem telst til nr. 19.02. 
Ný athugasemd, sem bætist við kaflann, orðist svo: 
2. A. Malaðar afurðir úr þeim korntegundum, sem taldar eru upp í eftirfar- 

B. 

andi töflu, teljast til þessa kafla, ef þær innihalda þurrar, miðað við 
þunga: 
a. Sterkju (sem ákvörðuð er skv. Ewers-aðferðinni) í meira magni en 

tilgreint er í dálki 2. 
b. Ösku (að frádregnum viðbæltum steinefnum) í því magni, sem til- 

greint er Í dálki 3, eða minna. 
Annars teljast þær til nr. 23.02. 
Afurðir, sem teljast til þessa kafla skv. áðurnefndri skýrgreiningu, flokk- 
ast í nr. 11.01 (mjöl úr korni), ef það magn þeirra, sem fer í gegnum 
silkigrisju eða sigti úr tilbúnu trefjaefni, með þeim þéttleika, sem til- 
greindur er í 4. og 5. dálki, er ekki minna, miðað við þunga, en sá 
hundraðshluti, sem tilgreindur er fyrir hverja korntegund. 
Annars teljast þær til nr. 11.02. 

  

  

    

| Magn, sem fer í gegnum sigti 

Sterkju- | Ösku- af þéttleikanum - N 

Korntegund innihald | imnihald | 
315 micron | 500 micron 

1 2 3 4 5 

Hveiti á 0/ 50/ 0/ | 1veiti og rúgur „.............. 45% 2,5% 80%, | - 

| 
BYBÆ lr 45%, 3,0%, 80% | 

Hafrar „2... 45% 5,0%, 8004 | - 

| 
Maís og dúrra ...........00.... 45% 2,0%, - | 90% 

| 
Rís lll 45% 1.6%, 80%, | - 

Bókhveiti ll. 450, 4,00 | 80% - 
|   

  

e. Nr. 11.09 orðist svo: 
11.09 Hveitiglúten, einnig þurrkað. 

Á 12. kafla: 
a. Athugasemd 1 við kaflann orðist svo: 

1. Til nr. 12.01 teljast m. a. jarðhnetur, sojabaunir, mustarðsfræ, oliuvalmúa- 
fræ, valmúafræ og kopra. Til þessa númers teljast ekki kókoshnetur eða 
aðrar vörur í nr. 06.01 og ekki heldur olívur (7. eða 20. kafli). 

b. Athugasemd 2 við kaflann orðist svo: 
2. Sem fræ til sáningar í nr. 12.03 telst rófnafræ, grasfræ og annað græn- 

fóðurfræ, blómafræ, matjurtafræ, trjáfræ, ávaxtafræ, fræ af umfeðmings- 
grasi og úlfabaunum.
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Til nr. 12.03 teljast hins vegar ekki, þótt til sáningar séu: 

a. Þurrkaðir belgávextir (7. kafli). 
b. Krydd og aðrar vörur, er teljast til 9. kafla. 

c. Korn (10. kafli). 
d. Vörur, er teljast til nr. 12.01 eða 12.07. 

Á 13. kafla: 
a. Athugasemd a við kaflann orðist svo: 

a. Lakkrísextrakt, sem inniheldur meira en 10% sakkarósa, miðað við þunga, 

eða tilreiddur er sem sykurvara. 
b. Athugasemd e við kaflann orðist svo: 

e. Kamfóra, glycyrrhizin og aðrar vörur, sem teljast til nr. 29.13 og 19.41. 

c. Athugasemd f við kaflann orðist svo: 
f. Lyf, sem teljast til nr. 30.03, og prófefni til blóðflokkunar (nr. 30.05). 

d. Athugasemd h við kaflann orðist svo: 
h. Rokgjarnar olíur, fljótandi eða fastar, og resinóíd (nr. 33.01), einnig vatn 

frá gufueimingu rokgjarnra olía og vatnsupplausnir af slíkum olíum (nr. 

33.05). 
Á 14. kafla: 
Athugasemd 1 við kaflann orðist svo: 
1. Til þessa kafla teljast ekki eftirtaldar vörur, sem skulu flokkast í XI. flokki: 

jurtaefni og trefjar á hvaða vinnslustigi sem er, sem fyrst og fremst eru notuð 
til framleiðslu á spunaefnum, og önnur jurtaefni, sem hafa sætt þeirri með- 

ferð, að þau verða aðeins notuð sem spunaefni. 

15. kafla: 
Athugasemd 1 a við kaflann orðist svo: 
a. Svínafita og alifuglafita, er telst til nr. 02.05. 

b. Athugasemd 1 b við kaflann orðist svo: 
b. Kakaósmjör (feiti eða olía) (nr. 18.04). 

c. Athugasemd 1 c við kaflann orðist svo: 
c. Hamsar (nr. 23.01) og leifar, er teljast til nr. 23.04. 

d. Nr. 16.01 orðist svo: 
15.01 Hreinsuð svínafeiti, önnur svínafeiti og alifuglafeiti, brædd eða pressuð. 

e. Nr. 15.02 orðist svo: 
15.02 Feiti af nautgripum, sauðfé og geitum, óbrædd; einnig slík feiti brædd 

eða pressuð (þar með talin „premier jus“). 

Á 16. kafla: 
a. Athugasemd við kaflann orðist svo: 

Athugasemd: 
Til þessa kafla telst ekki kjöt, hlutar af dýrum, fiskur, krabbadýr og lin- 
dýr, sem hafa sætt þeirri meðferð, er um getur í 2. og 3. kafla. 

b. Nr. 16.03 orðist svo: 
16.03 Kjötextrakt og kjötseyði; fiskextrakt. 

Á 17. kafla: 
a. Athugasemd 1 b við kaflann orðist svo: 

b. Kemískt hreinn sykur (nema sakkarósi, glúkósi og laktósi) og aðrar 
vörur, sem teljast til nr. 29.43. 

b. Athugasemd 1 c við kaflann orðist svo: 
c. Lyf og aðrar vörur, sem teljast til 30. kafla. 

Á 18. kafla: 
Athugasemd 1 við kaflann orðist svo: 
1. Til þessa kafla teljast ekki vörur þær, sem taldar eru í nr. 19.02, 19.08, 22.02, 

22.09 og 30.03, þótt þær innihaldi kakaó eða súkkulaði. 

Þ



öl 
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Á 19. kafla: 
a. Athugasemd | c við kaflann orðist svo: 

c. Lyf og aðrar vörur, sem teljast til 30. kafla. 

b. Nr. 19.07 orðist svo: 
19.07 Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur án viðbætts sykurs, 

hunangs, eggja, feiti, osts eða ávaxta. 

Á 20. kafla: 
a. Athugasemd 1 a við kaflann orðist svo: 

a. Grænmeti og ávextir, sem hafa sætt þeirri meðferð, er um getur Í 7. og 

8. kafla. 

b. Athugasemd 2 við kaflann orðist svo: 

9. Sem grænmeti í nr. 20.01 og 20.02 telst það grænmeti, sem flokkast í nr. 

07.01—07.05, þegar það er innflutt í því ástandi, sem þar er tilgreint. 

Á 91. kafla: 
a. Athugasemd 1 d við kaflann orðist svo: 

d. Ger, sem framleitt er sem lyf, og aðrar vörur, er teljast til nr. 30.03. 

b. Ný athugasemd, sem bætist við kaflann, orðist svo: 

3. Sem „jafnblönduð samsett matvæli“ í nr. 21.05 teljast matvæli, tilreidd sem 

fæða fyrir börn og fyrir sjúka, með samblöndun tveggja eða fleiri 

undirstöðuefnisþátta, t. d. kjöts (þar með taldir hlutar af dýrum), fisks, 

grænmetis og ávaxta. Við framkvæmd þessarar skýrgreiningar skal ekkert 

tillit tekið til aukaefnisþátta, sem settir eru í litlu magni í blönduna til 

bragðbætis, aukins geymsluþols, o. þ. h. Slík matvæli mega einnig inni- 

halda lítið magn af sýnilegum ögnum annarra efnisþátta en kjöts og 

fisks. 
Nr. 21.05 orðist svo: 

91.05 Súpur og súputeningar, fljótandi, í föstu formi eða sem duft; jafn- 

blönduð samsett matvæli. 

Á 92. kafla: 
Athugasemd 1 b við kaflann orðist svo: 

b. Eimað vatn, vatn til mælingar á rafmagnsmótstöðu og vatn af áþekkum 

hreinleika (nr. 28.58). 

ÍS 

„ Á 23. kafla: 
Nr. 23.06 orðist svo: 

23.06 Afurðir úr jurtaríkinu hæfar til skepnufóðurs, ót. a. 

Á 25. kafla: 
a. Athugasemd 2 c við kaflann orðist svo: 

c. Lyf og aðrar vörur, sem teljast til 30. kafla. 

b. Í athugasemd 2 d við kaflann falli niður „(nr. 33.06)“, en í stað þess komi: 

, sem teljast til nr. 33.06. 
c. Athugasemd 2 e við kaflann orðist svo: 

e. Steinar og hellur til gatna- og gangstéttargerðar (nr. 68.01), teningar til 

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

bygginga (nr. 68.03). 

Á 26. kafla: 
a. Ný athugasemd 1 a, sem bætist við kaflann, orðist svo: 

a. Gjall og áþekkur iðnaðarúrgangur, útbúinn sem mulningur (nr. 25.17). 

b. Núverandi athugasemdir a—e við kaflann verði b—f. 

c. Athugasemd 1 e (áður d) við kaflann orðist svo: 

e. Afklippur, aska og annar úrgangur góðmálma, sem fellur til við gull-, 

silfur- og skartgripasmíði (nr. 17.11).
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24. Á 927. kafla: 

26. 

—. 

Á 

f. 

Athugasemd 1 a við kaflann orðist svo: 
a. Aðgreind kemískt skýrgreind efnasambönd, önnur en hreint metan og 

própan, sem telst til nr. 27.11. 
. Athugasemd 1 b við kaflann orðist svo: 

b. Lyfjavörur, sem teljast til nr. 30.03. 
Ný athugasemd 1 c, sem bætist við kaflann, orðist svo: 
c. Blönduð, ómettuð karbonhydríd, sem teljast til nr. 33.01, 33.02, 33.04 og 

38.07. 
. Á eftir orðunum „aðrar áþekkar olíur“ í 2. línu athugasemdar 3 við kaflann 

komi: 
og olíur, sem innihalda blönduð, ómettuð karbonhydríd,. 

. Nr. 27.07 orðist svo: 

27.07 Olíur og önnur efni framleidd með eimingu úr háhitaðri koltjöru; 
áþekk framleiðslu skv. skýrgreiningu í athugasemd 2 við þennan kafla. 

28. kafla: 
Á eftir orðunum „þessa kafla“ í 1. mgr. athugasemdar 1 við kaflann komi: 
eða athugasemdum hans. 
Ný athugasemd 1 e, sem bætist við kaflann, orðist svo: 
e. Efni þau, sem nefnd eru í a-, b-, c- og d-lið hér að ofan og blönduð hafa 

verið rykvarnar- eða litunarefni til auðkennis eða af öryggisástæðum, 
enda verði efnin sjálf ekki við þá blöndun hæfari til notkunar í sérstöku 
skyni en hinna algengu nota. 

Ný athugasemd 8, sem bætist við kaflann, orðist svo: 
8. Kemísk frumefni (t. d. sílíkon og seleníum) til rafeindafræðilegra nota 

flokkast í þessum kafla, ef þau eru í óunnu formi sem dregin, eða formuð 
sem hólkar eða stengur. Formuð sem skífur, þynnur o. þ. h. teljast þau til 
nr. 38.19. 

Nr. 28.03 orðist svo: 
28.03 Kolefni (einnig kolefnissverta). 

Nr. 28.05 orðist svo: 
28.05 Alkalí- og jarðalkalímálmar; sjaldgæfir jarðalkalímálmar, yttríum og 

scandíum og blöndur þessara efna innbyrðis; kvikasilfur. 
Nr. 28.06 orðist svo: 
28.06 Saltsýra og klórsúlforsýra. 

Á 99. kafla: 
a. Ný athugasemd 1 g, sem bætist við kaflann, orðist svo: 

gs. Efni þau, sem nefnd eru í a-, h-, c-, d-, e- og f-lið hér að ofan og blönduð 
hafa verið rykvarnar-, litunar- eða ilmefni til auðkennis eða af öryggis- 
ástæðum, enda verði efnin sjálf ekki við þá blöndun hæfari til notkunar 
í sérstöku skyni en hinna algengu nota. 

Núverandi athugasemd 1 gs við kaflann verði athugasemd 1 h. 
Athugasemd 2 c við kaflann orðist svo: 
c. Metan og própan (nr. 27.11). 
Athugasemd ?2 e við kaflann orðist svo: 

e. Þvagefni (urea) (nr. 31.02 eða 31.05 eftir atvikum). 

T stað orðanna „litir mótaðir til smásölu eða í smásöluumbúðum (nr. 32.09)“ 
í athugasemd 2 f við kaflann komi: 
litir og önnur litarefni mótuð til smásölu eða í smásöluumbúðum (nr. 32.09). 
Á eftir orðunum „hringliða ureída“ í 5. línu athugasemdar 7 við kaflann 
komi: 
og hringliða tíóureifda.,.
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28. 

g se 

b. 

Cc. 

Á 
a. 

b. 

Q 
Nr. 29.11 orðist svo: 
29.11 Aldehyd, aldehydalkóhól, aldehydeter, aldehydfenól og önnur aldehyd 

(einföld eða samsett) með atómhópum mynduðum að einhverju leyti 
úr súrefni; hringliða fjölhlutasambönd (pólymers) af aldehydum; para- 

formaldehyd. 

Fyrirsögn undirnúmers VIT við kaflann orðist svo: 
VII. Karboxsýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur og peroxyd þeirra, 

ásamt halógen-, súlfó-, nitró- og nítrósóderivötum þeirra. 

Í stað orðanna „Einbasískar sýrur“ í 1. línu í nr. 29.14 komi: 

Einbasískar karboxsýrur. 

Í stað orðanna „Tvíi- eða margbasískar sýrur“ í 1. línu í nr. 29.15 komi: 

Tví- eða margbasískar karboxsýrur. 

Í stað orðanna „Alkóhólsýrur ... aðrar sýrur“ í 1. línu í nr. 29.16 komi: 

Alkóhól-, aldehyd-, keton- og fenól-karboxsýrur og aðrar karboxsýrur. 

Nr. 29.25 orðist svo: 
29.25 Karboxyamíd; kolsýruamid. 

Nr. 29.26 orðist svo: 
29.26 Karboxvimíd (einnig ortó-benzóiksulfimid og sölt þess) og imin (einnig 

hexametylentetramin og trimetylentrinitramin). 

Nr. 29.39 orðist svo: 
29.39 Hormón, náttúrleg eða tilhúin; derivatar þeirra; önnur steroid notuð 

aðallega sem hormón. 

30. kafla: 
Athugasemd 2 c við kaflann orðist svo: 
c. Sápa og aðrar vörur í nr. 34.01, sem innihalda lyf. 

Ný athugasemd 3 e, sem bætist við kaflann, orðist svo: 
e. Prófefni til blóðflokkunar. 
Núverandi athugasemdir 3 e og f við kaflann verði f og g. 

31. kafla: 
Athugasemd 1 A 8 við kaflann orðist svo: 

8. Þvagefni (urea), einnig kemískt hreint. 

Athugasemd 4 við kaflann orðist svo: 
4. Mónóðammóníum- og díammóníumfosföt, einnig kemískt hrein, og blöndur 

þeirra teljast til nr. 31.05. 
Athugasemd 5 við kaflann orðist svo: 
5. Magnhlutföll þau, sem um er getið í málsgreinunum 1 A, 2 A og 3 A, skulu 

miðast við þurrefni efnisins. 

32. kafla: 
Í stað orðanna „ásamt ... nr. 32.09)“ í athugasemd 1 a við kaflann komi: 

ásamt litum og öðrum lMtarefnum mótuðum til smásölu eða í smásöluum- 

búðum í nr. 32.09). 
Nr. 32.03 orðist svo: 
32.03 "Tilbúin lífræn og ólífræn sútunarefni; framleiðsla til sútunar, einnig 

þótt hún innihaldi náttúrleg sútunarefni; enzvmframleiðsla til forsút- 
unar (t. d. af enzympankreas- eða gerlauppruna). 

Í stað orðanna „uppleysanleg ... smásöluumbúðum“ í nr. 32.09 komi: 
litir og önnur litarefni mótuð til smásölu eða í smásöluumbúðum. 
Nr. 32.12 orðist svo: 
32.12 Kitti, spartl og önnur fylli- eða þéttefni; óeldföst vfirborðsefni; 

ágræðslukvoða.
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Á 
a. 

b. 

Cc. 

Á 
a. 

> 
> 

2 

33. kafla: 
Í stað svigans „(nr. 22.09)“ í athugasemd 1 a við kaflann komi: 

,„ sem telst til nr. 22.09. 

Athugasemd 1 b við kaflann orðist svo: 
b. Sápa og aðrar vörur, sem teljast til nr. 34.01. 
Athugasemd 2 við kaflann orðist svo: 
2. Til nr. 33.06 teljast m. a.: 

a. Tilbúinn lyktareyðir fyrir herbergi, einnig með ilmefni. 
b. Vörur, einnig óblandaðar (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 33.05), er 

nota má sem ilmvatn eða til hreinlætis eða snyrtingar eða sem lyktar- 
eyði fyrir herbergi, og eru í smásöluumbúðum, er gefa slíka notkun til 
kynna. 

34. kafla: 
Athugasemd 2 við kaflann orðist svo: 
Til nr. 34.01 telst einungis sápa, sem leysist upp í vatni. Sápa og aðrar vörur, 
sem teljast til nr. 34.01, mega vera blandaðar öðrum efnum (t. d. sótthreins- 
andi efnum, slípiefnum, fylliefnum eða lyfjum). Vörur, sem innihalda slípi- 
efni, flokkast aðeins til nr. 34.01, ef þær eru í stykkjum eða mótuðu formi. Að 
öðrum kosti teljast þær til nr. 34.05 sem ræstiduft og aðrar þess konar vörur. 

Nr. 34.01 orðist svo: 
34.01 Sápa; lífrænar yfirborðsvirkar vörur og efnablöndur til notkunar sem 

sápa Í stykkjum eða mótuðu formi, einnig þótt þær innihaldi ekki sápu. 

35. kafla: 
Í stað orðsins „Athugasemd“ í byrjun kaflans komi: 
Athugasemdir. 
Núverandi athugasemd við kaflann verði athugasemd 1. 
Ný athugasemd 2, sem bætist við kaflann, orðist svo: 
2. Sem dextrín í nr. 35.05 teljast vörur úr sterkjuúrgangi með lækkuðu syk- 

urinnihaldi 10% eða minna, er nefnast í þurru formi dextrósi. 
Slíkar vörur með lækkuðu svkurinnihaldi yfir 10% teljast til nr. 17.02. 

38. kafla: 
. Ný athugasemd 1 b, sem bætist við kaflann, orðist svo: 

b. Blöndur kemískra efna og fæðuefna, sem notuð eru við tilreiðslu mat- 

væla (yfirleitt í nr. 21.07). 

Núverandi athugasemd 1 b við kaflann verði Í c. 
Athugasemd 2 g við kaflann orðist svo: 
g. Kemísk frumefni í 28. kafla (t. d. sílíkon og seleníum) til rafeindafræði- 

legra nota, formuð sem skífur, þynnur o.þ.h., slípuð eða óslípuð, einnig 
húðuð með jöfnu epitaxísku lagi. 

39. kafla: 
. Athugasemd 1 f við kaflann orðist svo: 

f. Vörur, sem teljast til XI. flokks (spunaefni og vörur úr þeim). 
Athugasemd 1 m við kaflann orðist svo: 

m. Vörur, sem teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og kassar fyrir úr). 
Athugasemd 1 o við kaflann orðist svo: 
o. Húsgögn og aðrar vörur í 94. kafla. 
Athugasemd 1 q við kaflann orðist svo: 

q. Vörur, sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 
Athugasemd 3 d við kaflann orðist svo: 
d. Plötur, arkir, þynnur og bönd (þó ekki það, sem flokkast í nr. 51.02 skv. 

athugasemd 4 við 51. kafla), óáprentuð eða prentuð eða með öðrum hætti
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unnin á yfirborðinu, ósniðin eða sniðin í ferhyrnt lag og ekki frekar unnin 
(einnig þótt þau verði þannig sniðin að vörum, sem tilbúnar eru til notk- 
unar). 

35. Á 40. kafla: 

a. Athugasemd 2 e við kaflann orðist svo: 
Trefjadúkur og sams konar trefjaefni, segndreypt eða þakin með gúmmíi 
eða með gúmmíi sem bindiefni, hver sem þyngdin er á hvern fermetra, og 
vörur úr honum. 

b. Athugasemd 3 e við kaflann orðist svo: 
e. Vörur, sem teljast til 97. kafla (þó ekki íþróttahanzkar og vörur, sem telj- 

ast til nr. 40.11). 

ce. Athugasemd 4 við kaflann orðist svo: 
4. Orðið „gervigúmmí“ í athugasemd 1 hér að ofan og í nr. 40.02, 40.05 og 

40.06 tekur til: 

a. Ómettaðra tilbúinna efna, sem með herzlu með brennisteini má óaf- 
máanlega breyta í efni, sem ekki sveigjast, og eftir beztu vúlkaniseringu 
(og án blöndunar annarra efna, svo sem mýkingarefna og styrkjandi 
fylliefna, sem ekki eru nauðsynleg til að mynda þverbindingu) mynda 
efni, sem við 18? til 299 C hita má teygja þrisvar sinnum upprunalega 
lengd sína án þess að þau slitni og, eftir að þau hafa verið teygð tvisvar 
sinnum upprunalega lengd sína, draga sig saman innan fimm mínútna 
þannig, að þau verði ekki yfir 1% sinnum upphafleg lengd sín. 

Til slíkra efna teljast cis-pólyísoprene (IR), pólybútadien (BR), 
pólyklórbútadien (CR), pólybútadíen-styren (SBR), pólyklórbútadien- 
acrylonitril (NCR), pólyklórbútadien-acrýlonitril (NBR) og bútyl- 
gúmmí (TIR). 

„Thíoplasts“ (TM). 
Náttúrlegs gúmmís breytts við samruna eða blöndun við gerviplast, 
depólymeriseraðs náttúrlegs gúmmís og blandna af ómettuðum gervi- 
efnum með mettuðum gervihápólymerum, enda uppfylli það þau skil- 
yrði varðandi vúlkaniseringn, teygjanleika og samdráttarhæfni, sem um 
getur í a að ofan. 

36. Á 49. kafla: 

38. 

a. 

b. 
c. 
Á 

Athugasemd ij við kaflann orðist svo: 
ij. Vörur, sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 
Athugasemd 2 við kaflann falli niður. 
Núverandi athugasemd 3 við kaflann verði athugasemd 2. 
43. kafla: 

Athugasemd 2 f við kaflann orðist svo: 
f. 
Á 

Vörur, sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 
44, kafla: 
Athugasemd 1 o við kaflann orðist svo: 

o. Vörur, sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 
Athugasemd 2 við kaflann falli niður. 

Núverandi athugasemdir 3, 4 og 5 við kaflann verði athugasemdir 2, 3 og 4. 
Nr. 44.09 orðist svo: 

44.99 Trjáviður í tunnubönd; klofnar stoðir, staurar og stafir, yddaðir en ekki 

sagaðir niður eftir endilöngu; pulpviður í smástykkjum eða mylsnu; tré- 
spænir notaðir við ediksserð eða við hreinsun á vökvum. 

Nr. 44.91 orðist svo: 

44,21 Umbúðakassar, rimlakassar, öskjur og aðrar umbúðir úr trjáviði. 

A 32
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39. 

40. 

41. 

42. 

öð. 

44. 

Á 45. kafla: 
Athugasemd 1 c við kaflann orðist svo: 
c. Vörur, sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

Á XI. flokki: 
a. Athugasemd 1 d við flokkinn orðist svo: 

d. Asbest, er telst til nr. 25.24, og vörur úr asbesti og aðrar vörur, sem telj- 
ast til nr. 68.13 og 68.14. 

Athugasemd 1 h við flokkinn orðist svo: 
h. Ofin spunaefni, trefjadúkur og sams konar trefjaefni, gegndreypt, þakin 

eða límd saman með gúmmíi, og vörur úr slíkum efnum, er teljast til 40. 
kafla. 

c. Athugasemd Í k við flokkinn orðist svo: 
k. Vörur úr spunaefnum, er teljast til nr. 42.01 og 42.02. 

d. Athugasemd 1 | við flokkinn orðist svo: 
1. Vörur í 48. kafla (t. d. sellulósavatt). 

e. Athugasemd 1 o við flokkinn orðist svo: 
o. Hárnet (nr. 65.05 eða eftir atvikum 67.04). 

f. Athugasemd 1 t við flokkinn orðist svo: 
t. Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

g. Athugasemd 3 A a við flokkinn orðist svo: 
a. Garn úr silki, bourette-silki og chappe-silki, sem vegur meira en 2 g/m 

(18000 denier). 

h. Athugasemd 3 A b við flokkinn orðist svo: 
b. Garn úr tilbúnum trefjum (þar með talið garn úr tveim eða fleiri einþátt- 

ungum, er teljast til 51. kafla), sem vegur meira en 1 g/m (9000 denier). 

i. Athugasemd 3 B b við flokkinn orðist svo: 
b. Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum og margþátta 

garn, ósnúið eða með minna en 5 snúningum á metra. 

i- Athugasemd 4 B d 2 við flokkinn orðist svo: 
2. Uppsett eða útbúið á annan hátt, sem gefur til kynna, að nota eigi garnið 

Í spunatrefjaiðnaði (t. d. á spólum, hólkum, spunakeilum, snældum o. þ. h.). 

Á 56. kafla: 
Athugasemd e við kaflann orðist svo: 

e. eru að þyngd yfir 2 g/m (18000 denier). 

Á 57. kafla: 
a. Nr. 57.03 orðist svo: 

57.03 Júta og aðrar basttrefjar, óunnið eða tilreitt, þó ekki spunnið; ruddi 
og úrgangur úr jútu og basttrefjum (þar með talið garnúrgangur, tætt- 
ar tuskur og tættar línur og kaðlar). 

b. Nr. 57.06 orðist svo: 
57.06 Garn úr jútu og öðrum basttrefjum, sem teljast til nr. 57.03. 

c. Nr. 57.10 orðist svo: 
57.10 Vefnaður úr jútu og öðrum basttrefjum, sem teljast til nr. 57.03. 

Á 58. kafla: 
Á eftir orðinu „Chenillegarn“ í nr. 58.07 komi: 

(þar með talið hnökrað chenillegarn),. 
Á 59. kafla: 
a. Athugasemd 2 við kaflann orðist svo: 

2. A. Til nr. 59.08 teljast spunaefni, sem eru gegndreypt, yfirdregin, yfir- 
lögð eða límd saman með efnum úr sellulósaderivötum eða öðrum plast- 

að
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45. 

46. 

47. 

48. 

efnum, hver sem þungi þeirra er á fermetra og hvert sem eðli plastefn- 
isins er (þétt, froða, svampur eða þanið). 

Til þessa númers teljast þó ekki: 
a. Efni úr spunatrefjum, sem ekki sýna það berum augum, að þau hafi 

verið gegndreypt, yfirdregin eða yfirlögð (yfirleitt í 5058. og 60. 
kafla). Í þessu sambandi skal ekki tekið tillit til litarbreytinga, sem 
kunna að hafa átt sér stað. 

b. Vörur, sem ekki er hægt að beygja með höndunum utan um hólk 
með 7 mm. þvermáli við 15%—30* C hitastig án þess, að þær brotni 
við beyginguna (yfirleitt 39. kafli). 

c. Vörur, sem í er spunaefni, sem er algerlega hulið plastefni eða húðað 
eða þakið slíku efni á báðum hliðum (39. kafli). 

B. Til nr. 59.12 teljast ekki: 
a. Efni úr spunatrefjum, sem ekki sýna það berum augum, að þau hafi 

verið gegndreypt, yfirdregin eða yfirlögð (yfirleitt í 5058. og 60. 
kafla). Í þessu sambandi skal ekki tekið tillit til litarbreytinga, sem 
kunna að hafa átt sér stað. 

Þ. Efni úr spunatrefjum með máluðum mynztrum (nema leiktjöld, 
bakgrunnur í myndastofur og annað þess háttar). 

c. Efni úr spunatrefjum, sem hafa verið þaktar hnökrum, kornmylsnu 
eða öðru þess háttar, þannig að fram komi mynætur á efninu. 

d. Efni úr spunatrefjum með steiningu, sem gerð hefur verið að megin- 
stofni úr sterkju. 

b. Nr. 59.08 orðist svo: 
59.08 Spunavörur, gegndreyptar, yfirdregnar, yfirlagðar eða límdar saman 

með efnum úr sellulósaderivötum eða öðrum plastefnum. 
Á 60. kafla: 
a. Athugasemd 2 við kaflann orðist svo: 

2. Til nr. 60.02—60.06 teljast prjóna- os heklvörur og hlutar af þeim, sem eru: 
a. prjónaðar eða heklaðar í heilu lagi og innfluttar annaðhvort sem sér- 

stök stykki eða fjöldi stykkja sem metravara, 

b. saumaðar saman eða unnar á annan hátt. 
b. Athugasemd 5 hb við kaflann orðist svo: 

b. gúmmíborin, sem er gegndreypt, yfirdregin, yfirlögð eða límd saman með 
gúmmíi eða gerð úr spunaþráðum, húðuðum eða gegndreyptum með 
gúmmíi. 

Á 61. kafla: 
Athugasemd 5 við kaflann orðist svo: 
5. Númer í þessum kafla taka til spunaefna (þó ekki prjóna- og heklvoðar), sem 

sniðin eru til framleiðslu á vörum í þessum kafla. Númer 61.09 tekur Þó 
einnig til prjóna- og heklvoðar, sem sniðin er til framleiðslu á vörum, sem 
taldar eru í þessu númeri, innflutt sem sérstök stykki eða fjöldi stykkja sem 
metravara. 

Á 62. kafla: 
Athugasemd 1 við kaflann orðist svo: 
1. Til þessa kafla teljast einungis tilbúnar vörur serðar úr spunaefni (öðru en 

flóka, trefjadúk eða sams konar trefjaefni) eða úr fléttum og leggingum í 
nr. 58.07, þá ekki prjóna- og heklvörur. 

Á 64. kafla: 
Setning innan sviga í athugasemd 1 a við kaflann orðist svo: (nema úr flóka, 
trefjadúk eða sams konar trefjaefni).
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49. Á 68. kafla: 
a. Athugasemd 1 1 við kaflann orðist svo: 

I. Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

b. Í stað orðanna „ekki sett á grind“ í nr. 68.04 komi: án grindar. 

50. Á 69. kafla: 

a. Athugasemd 2 f við kaflann orðist svo: 
f. Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

b. Nr. 69.01 orðist svo: 
69.01 Hitaeinangrandi múrsteinn, hellur, flísar og aðrar hitaeinangrandi vör- 

ur úr kísilsalla eða öðrum kísilsýruríkum jarðefnum (t. d. kísilgúr, 

infúsóríujörð og diatómjörð). 

51. Á 70. kafla: 
a. Ný athugasemd 3, sem bætist við kaflann, orðist svo: 

3. Sem „glerull“ í nr. 70.20 telst: 

a. Steinull, sem miðað við þunga inniheldur 60% eða meira af kísil (Si02). 

b. Steinull, sem miðað við þunga inniheldur minna en 60% af kísil (Si0>), 

en meira en 5% af alkalioxyd (K*0 og/eða Na:0) eða meira en 2% af 

saltpéturssýru (B2053). 
Önnur steinull telst til nr. 68.07. 

b. Núverandi athugasemd 3 við kaflann verði athugasemd 4. 

c. Nr. 70.12 orðist svo: 
70.12 Glergeymar í hitaflöskur og þess háttar ílát. 

52. Á XV. flokki: 
a. Athugasemd 1 d við flokkinn orðist svo: 

d. Regnhlífagrindur og aðrar vörur, er teljast til nr. 66.03. 

b. Athugasemd 1 m við flokkinn orðist svo: 

m. Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

Athugasemd 3 við flokkinn orðist svo: 

3. Flokkun legeringa (annarra en járnlegeringa og koparforlegeringa, sem 

skýrgreindar eru í 73. og 74. kafla): 

a. Legeringar af ódýrum málmum, sem í er meira en 10% af nikkli miðað 

við þunga, flokkast sem nikkillegering, nema í blöndunni sé meira af 

járni, miðað við þunga, en nokkrum öðrum málmi. 

hb. Aðrar legeringar úr ódýrum málmum flokkast eftir þeim málminum, 

sem mest er af í legeringunni, miðað við þunga. 
c. Málmlegeringar gerðar bæði úr ódýrum málmum, er teljast til þessa 

flokks, en einnig að hluta úr efnum, sem teljast ekki til flokksins, flokk- 

ast eins og legeringar úr ódýrum málmum, er teljast til þessa flokks, ef 
þyngd hinna ódýru málma er jafnmikil eða meiri en annarra efna. 

d. Í þessum flokki tekur orðið „legerins“ til glæddra blandna úr dufti 
ódýrra málma og ósamfelldra innri blandna þeirra fenginna með 

bræðslu (þó ekki „cermets“). 

d. Ný athugasemd 5 c, sem bætist við flokkinn, orðist svo: 
c. „Cermets“, sem telst til nr. 81.04 sem ódýr málmur. 

53. Á 73. kafla: 
a. Athugasemd 1 c við kaflann orðist svo: 

c. Járnlegeringar (nr. 73.02): 
Legeringar úr járni (aðrar en koparforlegeringar, eins og þær eru skýr- 

greindar í athugasemd 1 við 74. kafla), sem óhentugt er að nota til smíða 
„ 

eða völsunar, en venjulega notaðar sem hráefni við framleiðslu á járni og 

g
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öd. 

55. 

56. 

57. 

= 
Ss
 

c. 
A 

stáli og í eru einn eða fleiri eftirgreindir málmar í því magni, sem fram er 
tekið (miðað við þunga): 

meira en 8% kísill, 
meira en 30% mangan, 
meira en 30% króm, 

meira en 40% wolfram, 

meira en 10% af öðrum legeringarmálmum (áli, títan, vanadíum, kop- 
ar, molybden, niobíum eða öðrum legeringarmálmum, þó aldrei meira 

en 10% af kopar). 
Magn járns má þó ekki vera minna en 4%, miðað við þunga í járnlegering- 
um, sem í er kísill, ekki minna en 8% í járnlegeringum, sem í er mangan 
en ekki kísill, og ekki minna en 10% í öðrum járnlegeringum. 

Orðin „hálf- eða fullgerð, samsett eða ósamsett“ í 3. og 4. línu í nr. 73.21 
falli niður. 

Á eftir orðinu „efni“ í nr. 73.22 komi: 
(þó ekki undir samanþjappaðar eða fljótandi gastegundir). 

. Nr. 73.24 orðist svo: 

73.24 Ílát úr járni eða stáli undir samanþjappaðar eða fljótandi gastegundir,. 
Orðin „einnig efni í þessar vörur“ í nr. 73.33 falli niður. 

.„ Í stað orðsins „gufukatlar“ innan sviga Í nr. 73.37 komi: 
katlar. 

74. kafla: 

„ Í stað orðanna „þær legeringar af kopar og öðrum efnum í hvers konar hlut- 
föllum“ í 1. og 2. línu athugasemdar 1 við kaflann komi: 
legeringar, sem auk annarra legeringarmálma innihalda, miðað við þunga, 
meira en 10% af kopar. 

. Í stað orðanna „sem síðar hefur verið unnin ... eða glóðarleifar)“ í athuga- 
semd 2 b við kaflann, komi: 
sem að lokinni framleiðslu hefur verið frekar unnin (meira en svo, að aðeins 
hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), án þess þó að hafa við það 
öðlazt einkenni vöru, er telst til annars tollskrárnúmers. 

Vírstengur og drumbar (billets) með mjókkuðum endum eða unnir á 
annan hátt eingöngu til að auðvelda innstungu þeirra í vélar, sem vinna úr 
þeim t. d. valsaðan vír eða pípur, skoðast þó sem óunninn kopar í nr. 74.01. 
Á eftir orðinu „efni“ í nr. 74.09 komi: 

(þó ekki undir samanþjappaðar eða fljótandi gastegundir). 
16. kafla: 

- Orðin „hálf- eða fullgerð, samsett eða ósamsett“ í 3. og 4. línu í nr. 76.08 
falli niður. 

. Á eftir orðinu „efni“ í nr. 76.09 komi: 
(Þó ekki undir samanþjappaðar eða fljótandi gastegundir). 
Nr. 76.11 orðist svo: 
76.11 Ílát úr áli undir samanþjappaðar eða fljótandi gastegundir. 
82. kafla: 

„ Í stað orðanna „fest á“ í 1. línu athugasemdar 1 við kaflann komi: 
með. 

. Önnur mgr. athugasemdar 2 við kaflann „Hálfgerðar vörur ... fullgerðar 
vörur“ falli niður. 
Orðið „samsett“ í 1. línu í nr. 82.04 falli niður. 
83. kafla: 

Orðin „fullgerðir eða ófullgerðir“ í 4. og 5. línu í nr. 83.01 falli niður.
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58. Á XVI. flokki: 

59. 

a. 

d. 
e. 

Athugasemd 1 c við flokkinn orðist svo: 
c. Bobbingar, spólur, standar, keilur, leggir, kefli og sams konar uppistöður 

úr hvers konar efni (t. d. í 39., 40., 44. eða 48. kafla eða XV. flokki). 

Athugasemd 1 f við flokkinn orðist svo: 
f. Eðal- eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, syntetískir eða tilbúnir), er teljast 

til nr. 71.02 eða 71.03, eða vörur, sem að öllu leyti eru gerðar úr slíkum 

steinum og teljast til nr. 71.15. 
Í stað orðanna „1. og 3. athugasemd“ í 1. línu athugasemdar 2 við flokkinn 
komi: 
athugasemd 1. 
Athugasemdir 3 og 4 við flokkinn falli niður. 

Núverandi athugasemdir 5, 6 og 7 við flokkinn verði athugasemdir 3, 4 og 5. 
Á 84. kafla: 

a. Athugasemd 1 e við kaflann orðist svo: 
e. Handverkfæri, sem teljast til nr. 84.05, og rafmagnsknúin búsáhöld, sem 

teljast til nr. 85.06. 
Í stað orðanna „5. og 6. athugasemdar“ í 1. línu athugasemdar 2 við kaflann 
komi: 
3. og 4. athugasemdar. 
Setningin „Nr. 84.17 .. . mekanísku meðferð“ í athugasemd 2 við kaflann 

falli niður, en í stað hennar komi ný athugasemd 2 e við kaflann, sem orðist 
svo: e 
e. Vélar, tæki og verksmiðjur ætlaðar til mekanískra nota, ef hitabreytingar, 

þótt nauðsyniegar séu, skipta litlu máli í samanburði við hina mekanisku 
meðferð. 

Á eftir orðunum „Til nr. 84.19 telst ekki:“ í athugasemd við kaflann komi nýr 

a-liður, sem orðist svo: 
a. Saumavélar til lokunar á pokum og áþekkum umbúðum (nr. 84.41). 
Ný athugasemd 3, sem bætist við kaflann, orðist svo: 

3. A. Sem „sjálfvirkar gagnavinnsluvélar“ í nr. 84.53 skoðast: 
a. Tölvur (digital machines), sem hafa minni, er geymt getur ekki að- 

eins vinnsluforrit og þau gögn, sem vinna skal úr, heldur einnig 
forrit til að þýða hið formlega forritunarmál, sem forrit er samið á, 
yfir á vélamál. Þessar vélar verða að hafa aðalminni, sem er að- 
gengilegt á beinan hátt til að framkvæma forrit og hefur geymslu- 
rými, að minnsta kosti nægilegt til að geyma þá hluta vinnslu- og 
þýðingarforrita og þau gögn, sem hafa þarf á hraðbergi fyrir þá 
úrvinnslu, sem er til meðferðar hverju sinni. Á grundvelli skipana Í 
hinu upprunalega forriti verða þær einnig sjálfar að geta breytt fram- 
kvæmd þess með rökrænni ákvörðun á meðan á vinnslu stendur. 

b. Hliðstæðureiknar (analogue machines), sem geta gert eftirlíkingar af 
stærðfræðilegum líkönum og eru settir saman af að minnsta kosti eft- 
irfarandi búnaði: Hliðstæðubúnaði, stýribúnaði og forritunarbúnaði. 

c. Vélar blandaðar að gerð (hybrid machines), annaðhvort tölvur með 
hliðstæðubúnaði eða hliðstæðureiknar með búnaði til talnameðferðar. 

B. Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar geta verið í formi kerfa, sem samsett eru 
úr breytilegum fjölda sérstæðra eininga. Eining skal talin hluti af heild- 
arkerfinu, ef hún uppfyllir öll neðantalin skilyrði: 
a. Hún er tengjanleg við stýrieininguna, annaðhvort beint eða í gegn- 

um aðra einingu eða einingar.



31. desember 1972. 263 Nr. 110. 

60. 

b. Hún er sérstaklega hönnuð til að vera hluti af slíku kerfi (nánar 
tiltekið verður hún, nema hún hafi þann tilgang að sjá kerfinu fyrir 
orku, að geta tekið á móti gögnum eða sent þau frá sér í því formi 
(tákn- eða merkjamáli), sem kerfið getur notað). 

Þær einingar, sem fluttar eru inn stakar, skulu einnig flokkast í nr. 

84.5ð. 

Núverandi athugasemdir 3 og 4 við kaflann verði athugasemdir 4 og 5. 
Í stað orðanna „5. athugasemd við XVI. flokk“ í 5. athugasemd (áður 4. at- 
hugasemd) við þennan kafla komi: 
í 3. athugasemd við XVI. flokk. 
Nr. 84.01 orðist svo: 

84.01 Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (gufukatlar), þó 
ekki vatnsmiðstöðvarkatlar, sem einnig geta framleitt gufu með lágum 
þrýstingi, háhitaðir (superheated) vatnskatlar. 

Nr. 84.02 orðist svo: 
84.02 Hjálpartæki við katla, sem teljast til nr. 84.01. 
Nr. 84.53 orðist svo: 

84.53 Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar og einingar þeim tilheyrandi; lesarar fyrir 
segulletur og ritletur, vélar til að umskrá gögn á gagnamiðla á tákn- 
máli og vélar til að vinna úr slíkum gögnum, ót. a. 

Nr. 84.59 orðist svo: 

84.59 Vélar, tæki og mekanísk áhöld til sérstakra nota, sem ekki teljast til 

annars númers Í þessum kafla. 

Á 85. kafla: 
a. 

b. 

Cc. 

Setning innan sviga „(t. d. glerhylki fyrir rafmagnsglólampa)“ í athugasemd 
1 b við kaflann falli niður. 

Ný athugasemd 4, sem bætist við kaflann, orðist svo: 

4. Með orðinu „prentrásir“ í nr. 85.19 er átt við rafeindarásir, sem gerðar eru 
með því að mynda á einangrandi undirlagi með hvers konar prentunarað- 
ferð (t. d. upphleypingu, málmhúðun eða ætingu) eða með himnurása- 
tækni (film circuit technique) leiðara, snertur eða aðrar prentaðar einingar 

(t. d. spólur, viðnám, þétta), einar sér eða samtengdar eftir fyrirfram 
ákveðnu mynztri, þó ekki rásaeiningar, sem geta framleitt, afriðað, mótað 
eða magnað rafmagnsmerki (t. d. hálfleiðarar). 

Orðið „prentrásir“ nær ekki til rása, sem innihalda aðrar einingar en 

þær, sem prentaðar eru. Prentrásir mega þó hafa tengiliði, sem ekki eru 
prentaðir. 

Þunn- og þykkhimnurásir (film circuits), sem samanstanda af virkum 
og óvirkum rásaeiningum, sem myndaðar eru á sama framleiðslustigi, 
skulu teljast til nr. 85.21. 

Ný athugasemd 5, sem bætist við kaflann, orðist svo: 

5. A. Með orðunum „díóður, transistorar og áþekkir hálfleiðarar“ í nr. 85.21 
er átt við rásaeiningar, sem byggja starfsemi sína á breytingum á eðlis- 
viðnámi vegna áhrifa rafsviðs. 

B. Með orðinu „rafeindadvergrásir“ í nr. 85.21 er átt við: 
a. Dvergrásir í knippiseiningum (fagot module), innsteyptar rásir, 

smækkaðar og svipaðar rásir, sem samanstanda af aðgreindum, virk- 
um eða bæði virkum og óvirkum smárásahlutum, sem eru samein- 

aðir og samtengdir. 

b. Einsteina samrásir (monolithic integrated circuits), þar sem rása- 

einingarnar (díóður, transistorar, viðnám, þéttar, millitengingar, o
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s. frv.) eru myndaðar (fyrst og fremst) innan í eða á yfirborði hálf- 
leiðara (t. d. íblönduðu sílíkoni) og eru óaðskiljanlega tengdar. 

c. Blandaðar samrásir (hybrid integrated circuits), þar sem hinar virku 
og óvirku rásaeiningar, sumar myndaðar með þunn- eða þykk- 
himnutækni (viðnám, þéttar, millitengingar, o. s. frv.) eða með hálf- 
leiðaratækni (díóður, transistorar, einsteina samrásir, o. s. frv.) eru 
sameinaðar á bókstaflega órjúfanlegan hátt á einu einangrandi und- 
irlagi (gleri, leir, o. s. frv.). Þessar rásir mega einnig innihalda 
staka smárásahluta (miniaturised components). 

Við flokkun á þeim hlutum, sem skýrgreindir eru í þessari athugasemd, 
skal nr. 85.21 ganga fyrir öllum öðrum tollskrárnúmerum, sem kunna 
að eiga við þá, einkum með tilvísun til tilgangs þeirra. 

Í stað orðanna „rafalar og straumrofar til notkunar í sambandi við bruna- 
hreyfla“ í nr. 85.08 komi: 
rafalar (rakstraumsrafalar og riðstraumsrafalar) og straumrofar til notk- 

unar Í sambandi við brunahreyfla. 
Í stað setningar innan sviga „(einnig með innbyggðum grammófón)“ í nr. 
85.15 komi: 
(einnig móttökutæki með innbyggðum hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækj- 
um). 

Nr. 85.19 orðist svo: 
85.19 Rafmagnstæki til að tengja eða rjúfa straumrásir, til öryggis Í rafmagns- 

straumrásum og til tengingar við eða í straumrásum (t. d. rofar, liðar, 
vör, yfirspennuafrásir, yfirspennuliðar gerðir úr spólum og þéttum, eld- 
ingavarar, vartappar, falir, klær og greinidósir); óbreytanleg viðnám 
og breytiviðnám (þar með spennudeilar), þó ekki hitamótstöður; prent- 
rásir (printed circuits); greinitöflur (þó ekki símaborð) og stýri- og 
eftirlitstöflur. 

. Í stað orðanna „innbyggðir kristallokar ... þrýstirafmagnskristallar“ í nr. 
85.21 komi: 
innbyggðir þrýstirafmagnskristallar (mounted piezo-clectric crystals); dióður, 
transislorar og áþekkir hálfleiðarar; rafeindadvergrásir (electronic microcir- 
cuits). 

.„ Nr. 85.22 orðist svo: 

85.22 Rafmagnsáhöld og -tæki til sérstakra nota, sem ekki teljast til annars 
númers í þessum kafla. 

XVII. flokki: 
Athugasemdir 5 og 6 við flokkinn falli niður. 
Ný athugasemd 5, sem bætist við flokkinn, orðist svo: 

5. Loftpúðafarartæki skulu flokkast í þessum flokki með þeim farartækjum, 
sem þeim eru skyldust: 

a. Í kafla 86, ef þau eru ætluð til ferða eftir spori (loftpúðalestir). 
b. Í kafla 87, ef þau eru ætluð til ferða yfir land eða yfir bæði land og 

vatn. 

c. Í kafla 89, ef þau eru ætluð til ferða yfir vatn, einnig þótt þau geti lent 
á fjörum eða lendingarstöðum og geti líka ferðazt yfir ís. 

Hlutar og fylgitæki fyrir loftpúðafarartæki skulu flokkast á sama hátt og 
hlutar og fylgitæki fyrir farartæki, sem teljast til þess tollskrárnúmers, 
sem loftpúðafarartækin flokkast í skv. ákvæðunum hér á undan. 

Staðbundinn útbúnaður fyrir loftpúðalestir skal flokkast á sama hátt 
og áþekkur útbúnaður fyrir járnbrautir, og tæki til umferðarstjórnunar
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fyrir loftpúðalestarkerfi skulu flokkast á sama hátt og áþekk tæki fyrir 

járnbrautir. 

Á 86. kafla: 
a. Athugasemd Í a við kaflann orðist svo: 

a. Brautarbitar úr trjáviði eða steinsteypu og steinsteyptar brautareiningar 
fyrir loftpúðalestir (nr. 44.07 og 68.11). 

b. Nr. 68.08 orðist svo: 
86.08 Vörugeymar (containers), sérstaklega hannaðir og útbúnir til flutnings 

með einni eða fleiri gerðum farartækja. 

Á 87. kafla: 
Nr. 87.07 orðist svo: 
87.07 Alls konar vagnar með hreyfli þeirrar gerðar, sem notaðir eru í verk- 

smiðjum, vörugeymslum, á hafnarsvæðum og flugvöllum til meðferðar á 
vörum og flutnings þeirra stuttar vegalengdir (t. d. vagnar fyrir stöðvar- 
palla, gaffallyftarar, o. þ. h.); dráttarvagnar þeirrar gerðar, sem notaðir 
eru á stöðvarpöllum járnbrauta, hlutar til þessara ökutækja. 

Á 89. kafla: 
- Athugasemd við kaflann orðist svo: 

Skipsskrokkar og hálfgerð eða ófullgerð för, samsett, ósamsett eða sundur- 
tekin, einnig fullgerð för, ósamsett eða sundurtekin, flokkast í nr. 89.01, ef 

þau hafa ekki aðaleinkenni fars af sérstakri gerð. 
b. Nr. 89.02 orðist svo: 

89.02 För sérstaklega gerð til dráttar (dráttarbátar) eða til að ýta öðrum 
förum. 

Á 90. kafla: 
a. Ný athugasemd 1 1, sem bætist við kaflann, orðist svo: 

1. Spólur, kefli og sams konar uppistöður (sem teljast til númera eftir efninu, 
sem þær eru gerðar úr, t. d. nr. 39.07 eða XV. flokks). 

b. Athugasemd 2 við kaflann falli niður. 
c. Athugasemd 3 við kaflann verði athugasemd 2, og í stað orðanna „1. og 2. at- 

hugasemd“ í 1. linu hennar komi: 
1. athugasemd. 

d. Athugasemdir 4, 5, 6 og 7 við kaflann verði athugasemdir 3, 4, 5 og 6. 

e. Nr. 90.10 orðist svo: 

90.10 Tæki og áhöld þeirrar tegundar, sem notuð eru í ljósmynda- og kvik- 
myndavinnustofum og ekki falla undir neitt annað númer í þessum 
kafla; vélar til að taka ljósmyndað afrit af skjölum og þess háttar (með 
innbyggðum optískum útbúnaði eða með snertiaðferð (contact type)) 
og varmaafritunarvélar (thermo-copying); sýningartjöld. 

f. Nr. 90.19 orðist svo: 
90.19 Ortópedisk tæki, skurðlækningabelti, kviðslitsbelti og annað þess hátt- 

ar; spengur og annað til lækninga á beinbroti; gervilimir, gerviaugu, 
gervitennur og aðrir gervihlutar líkamans; heyrnartæki og önnur tæki, 
sem viðkomandi hefur á sér eða ber eða grædd eru í líkamann til þess 
að vega upp á móti líkamslýtum eða bæklun. 

Á 91. kafla: 
a. Athugasemd í við kaflann orðist svo: 

1. með „vasaúrverkum“ í nr. 91.02 og 91.07 er átt við úrverk, sem eru með 
óróa og gangfjöður, sem gangstilla eða ákvarða tímabil eftir einhverju 
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öðru kerfi og eru í mesta lagi 12 mm á þykkt, þegar með er talinn verk- 
botn, brýr og hvers kyns aðrar ytri plötur. 

b. Orðin „ófullgerðir hlutar í slíka kassa“ í nr. 91.09 falli niður. 

67. Á 92. kafla: 
Á eftir orðunum „sambyggð útvarpstækjum“ í athugasemd 1 c við kaflann 
komi: 
og sjónvarpstækjum. 

b. Ný athugasemd í g, sem bætist við kaflann, orðist svo: 
gs. Spólur, kefli og sams konar uppistöður (sem teljast til númera eftir efn- 

inu, sem þær eru gerðar úr, t. d. nr. 39.07 eða XV. flokks). 
c. Athugasemd 2 við kaflann falli niður. 
d. Athugasemdir 3 og 4 við kaflann verði athugasemdir 2 og 3. 

68. Á 93. kafla: 
a. Athugasemd 2 við kaflann falli niður. 
b. Athugasemdir 3 og 4 við kaflann verði athugasemdir 2 og 8. 
c. Nr. 93.06 orðist svo: 

93.06 Hlutar til vopna, þar með talin hlaup, en ekki hlutar, er teljast til nr. 
93.01. 

69. Á 94. kafla: 
a. Athugasemd 1 c við kaflann orðist svo: 

c. Vörur úr steini, leir eða nokkrum öðrum efnum, sem tiltekin eru í 68. eða 

69. kafla og notaðar eru sem sæti, borð eða súlur í lystigörðum, blóma- 
görðum eða anddyrum (68. og 69. kafli). 

b. Athugasemd 2 við kaflann orðist svo: 
2. Vörur (aðrar en hlutar), sem tilteknar eru í nr. 94.01, 94.02 og 94.03, skulu 

því aðeins flokkast í þessi númer, að þær séu gerðar til að standa á gólfi 
eða á jörðu. 

Þetta tekur þó ekki til eftirtalinna húsgagna, þótt þau séu gerð til að 
hengjast eða festast á vegg eða standa hvert ofan á öðru: 
a. Eldhússkápar og þess háttar skápar. 
b. Sæti og rúm. 
c. Raðbókaskápar og áþekk raðhúsgögn. 

c. Athugasemd 3 við kaflann falli niður. 
d. Athugasemd 4 við kaflann verði athugasemd 3. 

70. Á 95. kafla: 
Orðin „þótt þær séu“ í 1. línu athugasemdar d við kaflann falli niður. 

71. Á 97. kafla: 
a. Athugasemd 4 við kaflann falli niður. 
b. Athugasemd 5 við kaflann verði athugasemd 4. 

að 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ)   
Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd 

samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 

um aðstoð í skattamálum. 

Forseti ÍsLaNnDs 

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

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að fullgilda fyrir Íslands hönd samning milli Ís- 
lands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum, sem 
undirritaður var í Stokkhólmi 9. nóvember 1972 og prentaður er sem fylgiskjal 
með lögum þessum. 

2. gr. 
Þegar samningur sá, er um ræðir í 1. gr., hefur verið fullgiltur, skulu ákvæði 

hans hafa lagagildi hér á landi. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Halldór FE. Sigurðsson.



Nr. 1ll. 

Fylgiskjal. 

Aftale mellem Danmark, Fin- 

land, Island, Norge og Sverige 

om bistand í skattesager 

Regeringerne í Danmark 

Finland, Island, Norge og 

Sverige er, foranlediget at 

gnsket om at indgá en afta- 

le om Þistand í skattesager, 

blevet enige om fölgende be- 

stemmelser: 

Almindelige bestemmelser 

Artikel 1 

De kontraherende stater 

forpligter sig tii at yde hín- 

anden bistand í skattesager 

pá den nedenfor angivne 

made. 

Bistand ifðlgse 

ie omfatter: 

denne afta- 

a) forkyndelse al doku- 

menter, 

b) opni ag í skattesager, 

sásom jebringelse at 
selvatigivelsar eller andre 

meddelelser og udveksling af 

oplysninger uden særiig be- 

særng eller efter anmod- 

ning í det enkelte tilfælde, 

c) fremskaftelse af selv- 

ngivelsesblanketter og an- 

die skattcblanketter, samt 

d) opkrævning og inddri- 

velse af ska. 

Artikel 2 

Som skat anses í denne 
aftale: 

a) skat, pá hvilken aftale 

mellem de kontraherende 

stater til undgáelse af dob- 

beltbeskatning for sá vidt 

angár skatter pá indkomst, 
formue, arv eller efterla- 

denskaber í ðvrigt finder an- 

vendelse; 

b) gaveafgifter; 
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Suomen, IÍslannin, Norjan, 

Ruotsin ja Tanskan válinen 

sopimus  virka-avusta  vero- 

asioissa 

Suomen, Íslannin, Nor- 

jan, Ruotsin ja Tanskan 

hallitukset ovat, haluten teh- 

dá veroasioissa annettavaa 

virka-apua koskevan sopi- 

muksen, sopineet seuraa- 

vista mááráyksista: 

Vleisiti miiirðyksili 

Í artikla 

Sopimusvaltiot sitoutuvat 

antamaan toisilleen virka- 

apua veroastoissa jáljempána 

mainttulla tavalla. 

Támán sopimuksen mu- 

kainen virka-apu voi kos- 

a) asiakirjain tiedoksian- 

toa 

b) seivitystá veroasioissa, 

kuten  veroilmoitusten tal 

muiden ilmoitusten hankki- 

miísta ja tietojen vathtamista 

ilman erityistá py ntöáð tai 

yksittáistapauksessa tehdys- 

tá esityksesta, 

c) veroilmoitus- ja muiden 

verolomakkeiden saatavana 

pitimistá, seka 

d) veron kantoa ja perin- 

túa. 

  

2 artikla 

Verolla tarkoitetaan tássá 

sopimuksessa: 

a) veroa, johon sovelle- 

taan sopimusvaltioiden vá- 

listá, tulo-, omaisuus-, perin- 

tö- tai jJáámistöveroa koske- 

van kaksinkertaisen verotuk-. 

sen válttámiseksi 

sopimusta; 

tehtya 

b) lahjaveroa; 
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Avtal mellan Finland, Dan: 

mark, Ísland, Norge och Sve- 

rige om handráckning í skat- 

teirenden 

Regeringarna 1 Finland, 

Danmark, Ísland, Norge och 

Sverige har, föranledda av 

önskan att ingá ett avtal om 

handrickning í skatteAren- 

den,  öÖverenskommit om 

följande bestammelser: 

Alimánna bestimmelser 

Artikel 1 

De avtalsslutande staterna 

íörbinder sig att lámna var- 

andra handráckning í skatte- 

árenden pá sátt nedan anges. 

Handráckning enligt detta 

avtal kan avse: 

a) delgivning av handling- 

ar, 

b) utredning í skatteðren- 

den, sásom införskaffande 

av deklarationer eller andra 

uppgifter och utbyte av upp- 

lysningar utan sárskild be- 

gáran eiler efter framstáll- 

ning í det enskilda faliet, 

c) tillhandahállande av 

deklarationsblanketter och 

andra skattcblanketter, samt 

d) uppbörd och indriv- 

ning av skatt. 

Artikel 2 

Med skatt avses í detta 

avtal: 

a) skatt, pá vilken avtal 

mellan de  avtalsslutande 

staterna för undvikande av 

dubbelbeskattning betráffan- 

de skatter pá inkomst, för- 
mögenhet, arv eller kvarlá- 

tenskap áger tillámpning,; 

b) gávoskatt;
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Samningur milli Íslands, Dan- 
merkur, Finnlands, Noregs og 

Svíþjóðar um aðstoð í skatta- 
málum 

Ríkisstjórnir Íslands. 
Danmerkur, Finnlands, Nor- 

egs og Svíþjóðar, sem óska 
að gera með sér samning 
um aðstoð í skattamálum, 

hafa orðið sammála um ef- 
tirfarandi ákvæði 

Almenn ákvæði 

1. gr. 

Aðildarríkin skuldbinda 

sig til að veita hvert öðru 
aðstoð í skattamálum á 
Þann hátt, sem greinir hér á 
eftir. 

Aðstoð samkvæmt sam- 
ningi þessum tekur til: 

a) birtingar skjala, 

b) rannsókna í skatta- 
málum, svo sem öflunar 

framtala eða annarra upp- 
lýsinga og skipta á upp- 
lýsingum bæði án sérstakrar 
beiðni og samkvæmt beiðni 
hverju sinni, 

c) afhendingar framtals- 

eyðublaða og annarra skatta- 
eyðublaða, svo og 

d) innheimtu skatta. 

2. gr. ta
 

Með skatti er í samningi 
Þessum átt við: 

a) skatt, sem samningur 

milli aðildarríkjanna til þess 
að komast hjá tvísköttun 
tekna, eigna, arfs eða eftir- 
látinna eigna tekur til; 

b) gjafaskatt; 
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Avtaie mellom Norge, Dan- 

mark, Finland, Island og Sve- 

rige om bistand í skattesaker 

Regjeringene 1 Norge, 

Danmark, Finland, Island 
og Sverige som gnsker á 
inngá en avtale om bistand í 
skattesaker, er blitt enige 
om fðlgende bestemmelser: 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 1 

De kontraherende stater 

forplikter seg til á yte hver- 
andra bistand í skattesaker 

pá den máte som er angitt 
nedenfor. 

Bistand etter denne av- 

tale omfatter: 

a) forkynneise av doku-. 
menter, 

b) opplysninger í skatte- 
saker, sá som fremskaffing 

av selvangivelser eller andre 

oppgáver og utveksling av 
opplysninger uten særskilt 

begjæring eller etter anmod- 

ning í det enkelte tilfelle, 

c) fremskaffing av selv- 
angivelsesblanketter og and- 
re skatteblanketter, samt 

d) oppkreving og inndriv- 
ing av skatt. 

Artikkel 2 

Som skatt anses í denne 
avtale: 

a) skatt som gár inn un- 
der avtalene mellom de kon- 

traherende stater til unn- 

gáelse av dobbeltbeskatning 
for sá vidt angár skatt pá 
inntekt, formue, arv eller 

etterlatenskaper, 

b) avgift pá gaver, 

Nr. 111. 

Avtal mellan Sverige, Dan- 

mark, Finland, Island och 

Norge om handráckning í skat- 

teirenden 

Regeringarna 1 Sverige, 
Danmark, Finland, Island 

och Norge har, föranledda 

av Önskan att ingá ett avtal 
om handráckning í skatte- 
árenden, överenskommit om 
följande bestámmelser: 

Allmáinna bestimmelser 

Artikel 1 

De avtalsslutande staterna 
förbinder sig att lámna var- 

andra handráckning í skat- 
teirenden þá sátt nedan ah- 
ges. 

Handráckning enligt det- 
ta avtal kan avse: 

a) delgiyning av hand- 
lingar, 

b) utredning í skattearen- 
den, sásom införskaffande 

av deklarationer eller andra 
uppgifter och utbyte av upp- 
lysningar utan sárskild be- 
gðran eller efter framstáll- 
ning í det enskilda fallet, 

c) tillhandahállande av 
deklarationsblanketter och 
andra skatteblanketter, samt 

d) uppbörd och indriv- 
ning av skatt. 

Artikel 2 

Med skatt avses í detta 
avtal: 

a) skatt, pá vilken avtal 
mellan de  avtalsslutande 

staterna för undvikande av 

dubbelbeskattning betráffan- 

de skatter pá inkomst, för- 
mögenhet, ary eller kvar- 

látenskap áger tillámpning, 

.b) gávoskatt;
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c) motorafgifter, í det 
omfang som angives í en í 
henhold til artikel 20 truffen 
aftale,; 

d) merværdiafgift og an- 
den almindelig omsætnings- 

afgift, í det omfang som 

angives í en í henhold til 
artikel 20 truffen aftale; 

e) socialforsikringsbidrag 
og andre bidrag til det of- 
fentlige, 1 det ómfang som 

angives í en í henhold til 
artikel 20 truffen aftale. 
Med skat ligestilles for- 

skud pá sádan skat og af- 
gift, som omfattes af denne 

artikels fgrste stykke. 

Artikel 3 

En kontraherende stat er 
Pligtig at yde bistand í hen- 
hold til art. 1 í alle de skatte- 

sager og méd hensyn til 
alle de skattekrav, som er 

opstáet í en anden kontra- 
herende stat í overensstem- 

melse med dennes lovgiv- 

nirig vedrðrende de skatter, 
afgifter og bidrag som om- 
fattes af artikel 2. Í sager 

vedrgrende skatter, som om- 

fattes af artikel 2 a) forelig- 

ser en sádan pligt dog kun, 
sáfremt skatten omfattes af 

en aftale til undgáelse af 
dobbeltbeskatning med den 

kontraherende stat, som be- 
særer bistanden. 

Bistanden kan omfatte 

foranstaltninger ikke blot 

over for skattepligtige men 
tillige over for arbejdsgivere 

og andre, som har været 

Þligtige at tilbageholde skat 
ved udbetaling af lgn eller 
anden ydelse, og over for 
andre, som ifglge lovgiv- 

ningen í den stat, som be- 

gærer bistanden, er ansva- 

lige for skat. 
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c) — moottoriajoneuvove- 
roa, siiná laajuudessa, kuin 
mááðrátáán 20 artiklan mu- 
kaisessa sopimuksessa; 

d) lisáarvonveroa ja muu- 

ta. yleistá liikevaihtoveroa, 

siiná laajuudessa, kuin máá- 

rátáán 20 artiklan mukai- 
sessa sopimuksessa; 

e)  sosiaalivakuutus- ja 

muita julkisia maksuja, sii- 
ná laajuudessa, kuin máá- 

rátáán 20 artiklan mukai- 
sessa sopimuksessa. 

Veroon  rinnastetaan 1 
kappaleessa tarkoitetun ve- 
ron ja maksun ennakko. 

3 artikla 

Sopimusvaltio on velvol- 
linen antamaan 1 artiklan 
mukaista virka-apua kaikissa 

niissá veroasioissa ja kaik- 
kiin  niihin  verovaateisiin 
náhden, jotka ovat syntyneet 

toisessa sopimusvaltiossa sen 

lainsáádánnön  mukaan ja 
jotka koskevat 2 artiklassa 

tarkoitettúja veroja ja mak- 
suja. Sopimuksen 2 artiklan 
a) kohdassa tarkoitettua ve- 
roa koskevissa asioissa tál- 
lainen velvollisuus on kui- 
tenkin vain, jos vero kuuluu 

virka-apua pyytáván valtion 
kanssa kaksinkertaisen vero- 

tuksen válttámiseksi tehdyn 

sopimuksen piiriin. 

Virka-apu voi koskea seki 
toimenpidetti, joka  koh- 
distuu verovelvolliseen, ettá 

toimenpidettá, jonka koh- 
teena on tyðnantaja tai muu 

henkilöð, joka maksaessaan 

palkkaa tai muuta etuutta 
on ollut velvollinen pidáttá- 
máán slitá Veroa, ja muu 

henkilö, joka  virka-apua 
pyytáván valtion lainsáádián- 

nön mukaan on vastuussa 
verosta, 

31. desember 1972. 

c) motorfordonsskatt, í 

den omfattning som anges i 
öÖverenskommelse enligt arti- 

kel 20; 

d) mervárdeskatt och an- 

nan  allmán  omsáttnings- 

skatt, í den omfattning som 
anges i Överenskommelse 

enligt artikel 20; 

e)' socialförsákringsavgif- 
ter och andra offentliga av- 
gifter, i den omfattning som 
anges i Överenskommelse 

enligt artikel 20. 

Med skatt likstálles för- 
skott pá sádan skatt och av- 
gift som avses i första styc- 

ket. 

Artikel 3 

Ávtalsslutande stat ár 
skyldig lámna handráckning 
enligt artikel 1 í alla de skat- 

teárenden och í frága om al- 
la de skatteansprák, som 
uppkommit í annan avtals- 
slutande stat í enlighet med 

dess lagstiftning betráffande 

de skatter och avgifter som 
omfattas av artikel 2. I 

árenden rörande skatt som 
avses 1 artikel 2 a) förelig- 
ger dock sádan skyldighet 
endast om skatten omfattas 

av avtal för undvikande av 

dubbelbeskattning med den 
avtalsslutande stat som be- 
gár handráckningen. 

Handráckning fár avse át- 
gárd icke blott mot skatt- 

skyldig utan áven mot ar- 
betsgivare och annan, som 

har varit skyldig att inne- 
hálla skatt vid utbetalning 
av lön eller annan förmán, 

och mot annan som enligt 
lagstiftningen i den stat som 
begár handráckningen ár an- 
svarig för skatt.
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c) skatt af vélknúnum 
ökutækjum, að því leyti, 
sem greinir Í samkomulagi 
samkvæmt 20. gr; 

d) virðisaukaskatt og ann- 

an almennan söluskatt, að 
því leyti, sem greinir í sam- 
komulagi samkvæmt 20. gr; 

e) almannatryggingagjöld 

og Önnur opinber gjöld, að 
því leyti, sem greinir í sam- 
komulagi samkvæmt 20. gr. 

Með skatti er jafnframt 
átt við fyrirframgreiðslu 
þeirra skatta og gjalda, sem 
fyrri málsgrein þessarar 
greinar tekur til. 

3. gr. 

Aðildarríki er skylt að 
veita aðstoð samkvæmt 1. 
gr. í öllum þeim skatta- 
málum og við allar þær 
skattakröfur, sem fram hafa 

komið í öðru aðildarríki í 
samræmi við löggjöf þess, 
og varða þá skatta og gjöld, 
sem 2. gr. tekur til. Í skatta- 
málum, sem 2. gr. a) tekur 

til, er þessi skylda þó því 
aðeins fyrir hendi, að skatt- 
urinn falli undir samning til 
að komast hjá tvísköttun 
við það aðildarríki, sem 
aðstoðar óskar. 

Aðstoð getur ekki aðeins 
tekið til aðgerða gegn 
Þeim, sem skatt skuldar, 
heldur einnig gegn vinnu- 

veitanda og öðrum, sem 

skylt var að halda eftir fé 
til greiðslu skatta við út- 
borgun launa eða annarrar 
þóknunar, svo og gegn öðr- 
um þeim, sem ábyrgð bera 
á sköttum samkvæmt lög- 
gjöf þess ríkis, er aðstoðar 
óskar. 
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c) motorvognavgift í den 
utstrekning det fglger av 

avtale í henhold til artikkel 
20, 

d) merverdiavgift og an- 

nen alminnelig omsetnings- 
avgift í den utstrekning det 
fólger av avtale 1 henhold 
til artikkel 20, 

e) avgifter til folketryg- 

den og andre offentlige av- 
gifter í den utstrekning det 

fölger av avtale í henhold til 

artikkel 20. 

Med skatt likestilles for- 
skudd pá skatt og avgift som 
gár inn under fórste ledd i 
denne artikkel. 

Artikkel 3 

En kontraherende stat er 

etter artikkel 1 plíktig til á 
yte bistand í alle skattesaker 

og skattekrav som er opp- 
státt etter lovgivningen í en 
kontraherende stat nár det 
gjelder skatter og avgifter 
som gár inn under artikkel 

2. I saker om skatt etter ar- 
tikkel 2 a foreligger det dog 

bare en slik plikt nár skat- 
ten gár inn under en aytale 
til unngáelse av dobbeltbe- 
skatning med den kontrahe- 

rende stat som begjærer bi- 
stand. 

Bistanden kan omfatte til- 

tak ikke bare overfor skatt- 

ytere, men ogsá overfor ar- 

beidsgivere og andre som 
har hatt plikt til á holde til- 
bake skatt ved utbetaling av 

lónn eller annen ytelse og 

overfor andre som etter lov- 

givningen i den stat som 

har begjært bistand, er an- 

svarlig for skatt. 

Nr. 111. 

c) motorfordonsskatt, í 
den omfattning som anges i 
överenskommelse enligt ar- 

tikel 20; 

d) mervárdeskatt och an- 

nan  allmán  omsáttnings- 
skatt, í den omfattning som 

anges 1 Överenskommelse 

enligt artikel 20; 

e) socialförsákringsavgif- 

ter och andra offentliga av- 

gifter, í den omfatining som 

anges i Överenskommelse 
enligt artikel 20. 

Med skatt likstálles för- 

skott pá sádan skatt och av- 
gift som avses í första styc- 

ket. 

Artikel 3 

Avtalsslutande stat ár 

skyldig lámna handráck- 
ning enligt artikel 1 í alla 

de skatteárenden och í frága 
om alla de skatteansprák, 
som uppkommit í annan av- 

talsslutande stat í enlighet 
med dess lagstiftning betraf- 

fande de skatter och avgifter 

som omfattas av artikel 2. 

I árenden rörande skatt som 

avses í artikel 2 a) förelig- 
ger dock sádan skyldighet 

endast om skatten omfattas 

ay avtal för undvikande av 
dubbelbeskattning med den 
avtalsslutande stat som be- 

gár handráckningen. 

Handráckning fár avse át- 

gárd icke blott mot skatt- 
skyldig utan áven mot ars 
betsgivare och annan, som 

har varit skyldig att inne- 
hálla skatt vid utbetalning 

áv lön eller annan förmán, 

och mot annan som enligt 

lagstiftningen í den stat som 
begár handráckningen ár 
ansvarig för skatt.
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Artikel 4 

Anmodning om bistand og 

skriftveksling mellem de 

kontraherende stater í hen- 

hold til denne aftale iværk- 

sættes af den kompetente 

myndighed í disse stater. 

Ved "den  kompetente 

myndighed' forstás 
for Danmarks vedkom- 

mende: Finansministeriet, 

skattedepartementei, 

íor Finlands vedkommen- 

de:  Finansministeriet og 

skattestyrelsen, 

for Íslands vedkommen- 

de: Finansministeriet (fjár- 

málaráðuneytið), 

for Norges vedkommen- 

de: Finans- og tolldeparte- 
mentet og 

for Sveriges vedkommen- 

de: Finansdepartementet, 

eller sádan myndighed í 
enhver af disse siater, der er 

bemyndiget til pá ovennævn- 

te myndigheders vegne at 

behandle spórgsmal. der om- 

fattes af denne aftale 

Artikel 5 

Anmodninger og andre 

dokumenter í sager vedro- 

rende bistand skal være af- 

fattede pá dansk, norsk el- 

ler svensk eller være Þilagt 

en oversættelse til et af disse 

sprog. For sager vedróren- 

de forkyndels e sæ lder dette 

dog alene anmodningen om 

forkyndelse. 

Í anmodninger om bistand 

skal angives den myndighed, 

som primært har begæret bi- 

standen, samt navn, erhverv 
eller titel, adresse, fádsels- 

data og hjemstedskommune, 

samt, om muligt, arbejds- 

plads og opholdssted ved- 

4 artikla 

Támán sopimuksen mu- 

kaisen, virka-apua koskevan 

esityksen  tekemisestá ja 

sopimusvaltioiden  válisestá 
kirjeenvaihdosta huolehtivat 

nálden  valtioiden  asian- 

ornaiset viranomaiset. 

Sanonnalla  asianomai- 

nen viranomainen'' tarkoite- 

taan Suomen osalta: valtio- 

varainministeriötá ja vero- 
hallitusta, Íslannin osalta: 

valtiovarainministerlöta 

ármálaráðuneytið), Nor- 
jan osalta: valtiovarain- ja 

tullidepartementtiá (finans- 

og tolldepartementet), Ruot- 

sin osalta: valtiovarainde- 

partementtið (finansdeparte- 

mentet) ja Tanskan osalta: 

valíiovarainministeriðn vero- 

departementtiá (finansmini- 

sterict, skattedepartementet), 

    

tai sellaista kunkin val- 

tjon viranomaista, jolle on 

annettu  tehtáváksi  edellá 

meinittujen viranomaisten 

sijasta hoitaa timan sopi- 

muksen piiriin Kkuuluvia kv- 

svmyksiá. 

5 artikla 

Esitysten ja muiden virka- 

apua koskevien asiakirjojen 

tulec olla laaditut norjan-, 

ruofsin- tai tanskankieiella 

takka on nithin litettává 

káánr tohonkin  náistá 

ktelistá. Tiedoksiantoa kos- 

kevíssa asioissa támá koskee 

kuitenkin vain tiedoksiantoa 

koskevaa esitvsta. 

  

   s 

Virka-apua keskevassa 

esttvksessá on mainittava se 

vitanon:ainen, joka ensisijai- 

sesti on virka-avun pyytányt. 

seka sen henkilön nimi, arvo 

osoite, synty- 

méaika ja kotikunta, jota 

asia koskee, seka, mikáli 

tai ammatti. 
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Artikel 4 

Framstállning om hand- 

ráckning och skriftváxling 

mellan de  avtalsslutande 

staterna enligt detta avtal 

ombesörjes av behörig myn- 

dighet 1 dessa stater. 

Med "behörig myndighet" 

avses för Finlanás vidkom- 

mande: finansministeriet och 

skattestyrelsen, för Dan- 
marks  vidkommande: fi- 

ransministeriet, skattcdepar- 

tementet, för Islands við- 

kommande: finansministe- 

riet — (fjármálaráðuneytið), 
för Norges vidkommande: 

tinans- og tolldepartementet 

och för Sveriges vidkom- 

mande: finansdepartemen- 

tet, 

eller sádan myndighet í 
envar av dessa stater át vil- 

ken uppdragits att í ovan- 

námnda myndigheters stálle 

handha frágor enligt detta 
avtal. 

Artikel 5 

Framstállningar och and- 

ra handlingar í árenden an- 

saende handráckning skall 

vara avfattade pá danska, 
norska eller svenska spráket 

eller vara átföljda av en 

översáttning till nágot av 

dessa sprák.  Betráffande 

enden om delgivning gál- 

ler detta doek endast fram- 

stállningen om delgivning. 

I framstállning om hand- 

ráckning skall anges den 

myndighet som 1 första hand 

begárt handráckningen samt 

namn, yrke eller titel, adress, 

födelsedata och. hemorts- 

kommun samt, om möjligt, 

arbetsplats och vistelseort
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á. gr. 

Bær stjórnvöld í aðildar- 

ríkjunum annast beiðnir um 

aðstoð og bréfaskipti milli 
ríkjanna samkvæmt samn- 

ingi þessum. 

Með orðunum "bær 
stjórnvöld“ er í samningi 
þessum átt við: á Íslandi: 
fjármálaráðuneytið, í Dan- 
mörku: fjármálaráðuneytið, 
skattamáladeiid, í Finn- 

landi: fjármálaráðuneytið og 
skattamálastjórnina, í Nor- 

egi: fjármála- og tollaráðu- 

neytið og í Svíþjóð: fjár- 
sál ráðuneytið eða þau 
stjórnvöld í hverju þessara 

éíki ja, sem falið hefir verið 
) annast um málefni varð- 

andi samning þennan í 
stað framangreindra stjórn- 

valda. 

5. gr. 

Beiðnir og Önnur skjöl í 
málum varðandi aðstoð 
skulu vera samin á dönsku, 

norsku eða sænsku, en ella 

skal fylgja þeim býði ng á 

eitthvert þessara tungumála. 

Í málum, sem varða birt- 

ingu, á betta þó aðeins við 

um sjálfa birtingarbeiðnina. 

Í beiðni um aðstoð skal 
tilgreina það stjórnvald, 

sem upphaflega hefir beðið 
um aðstoðina. ennfremur 

nafn, stöðu eða titil, 

heimilisfang, fæðingardag og 
ár og heimilissveit, svo og, ef 

unnt er, vinnustað og 

Artikkel 4 

Anmodning om bistand 

og skriftveksling mellom de 

kontraherende stater í hen- 

hold til denne, avtale foretas 

av de kompetente myndig- 

heter í disse st atene 

Med "kompetente myn- 

digheter" forsta: 

for Norges vedkommen- 

tolldeparte- 1 
de: Finans- og 

mentet, 

for Danmarks vedkom- 

mende:  Finansministeriet, 

skattedepartementet, 

for Finlands vedkommen- 

de:  Finansministeriet og 

skattestyrelsen, 

For Íslands vedkommen- 

de: Finansministeriet (fjár- 

málaráðuneytið), og 
for Sveriges vedkommen- 

de: Finansdepartementet. 

eller den myndighet í hver 
av disse statene som har fátt 

i oppdrag á behandle spgrs- 

mál vedrgrende denne av- 

tale istedenfor de myndig- 
heter som er nevnt ovenfor. 

Artikkel 5 

Anmodninger og andre 

dokumenter í saker som 
gjelder bistand, skal være 

skrevet pá norsk, dansk eller 
svensk eller skal ha som 

vedlegg en oversettelse til et 

av disse sprák. Nár det gjel- 

der forkynnelse, gjelder det- 

te bare anmodningen om 

forkynnelse. 

Í anmodningen om bi- 

stand skal angis den myn- 

dighet som fórst har bedt 

om bístanden, samt navn, 

yrke eller tittel, adresse, 

fgdselsdata og bostedskom- 

mune, og om mulig, arbeids- 

plass og oppholdssted for 
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Artikel 4 

Framstállning om hand- 

ráckning och skriftváxling 

mellan de  avtalsslutande 

staterna enligt detta avtal 

ombesörjes av behörig myn- 

dighet í dessa stater. 

Med "behörig myndighet' 

avses för Sveriges vidkom- 

mande: finansdepartementet, 

för Danmarks vidkomman- 

de: finansministeriet, skatte- 

departementei, för Finlands 

vidkommande: finansminis- 

teriet och skattestyrelsen, 

för Íslands vidkommande: 

iinansministeriet (fjármá- 

iaráðuneytið) och för Nor- 
ges vidkommande: finans- 

og tolldepartementet, 

eller sádan myndighet í 
envar av dessa stater át vil- 
ken uppdragits att í ovan- 

námnda myndigheters stille 

handha frágor enligt detta 
avtal. 

Artikel 5 

Framstállningar och and- 

ra handlingar í árenden an- 

gáende handráckning skall 
vara avfattade pá danska, 
norska eller svenska spráket 
eller vara átföljda av en 

Översáttning till nágot av 

dessa sprák., Betráffande 
árenden om delgiyning gál- 

ler detta dock endast fram- 
stállningen om delgivning. 

Í framstállning om hand- 
ráckning skall anges den 

myndighet som i första 

hand Þegárt handrickningen 

samt namn, yrke eller titel, 

adress, födelsedata och hem- 
ortskommun samt, om möj- 
ligt, arbetsplats och vistelse- 
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rðrende den person, som 
sagen gælder. Anmodningen 

bgr endvidere indeholde op- 

lysning om gvrige omstæn- 

digheder, som kan tjene til 

vejledning for at identificere 

denne person. 

Artikel 6 

En anmodning om bistand 
kan afslás, sáfremt den stat, 
hos hvilken bistanden er be- 

gæret, anser denne for at 

stride mod sine almene inte- 

resser. 

Artikel 7 

Sáfremt en. anmodning om 
bistand ikke" efterkommes, 
skal den stat, som har be- 

gæret bistanden, ufortgvet 

underrettes om afgðrelsen og 

motiveringen for denne. 
Iværksættes bistanden, 

skal den stat, hos hvilken 

bistanaden er begæret, sna- 
rest muligt underrette den 
anden stat om resultatet af 
bistanden. 

Underretning í henhold 

til denne artikel skal tillige 

omfatte sádanne omstændig- 
heder, som kan være af be- 

tydning for skattesagens vi- 

dere behandling. 

Artikel 8 

Dokumenter, som;er ud- 

færdiget eller bekræftet af 

domstol eller forvaltnings- 
myndighed í en af de kon- 
traherende stater, behóver 

ikke at blive legáliseret for 
at kunne anvendes í skatte- 
sager inden for en*anden af 

de kontraherendb staters 
omráde. 

Tilsvarende gælder for sá 

vidt angár dokumenter, som 
er underskrevet af en tjene- 
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mahdollista, hánen työpaik- 
kansa ja oleskelupaikkakun- 

tansa. Esityksen tulee lisáksi 

sisáltáá tieto muista seikois- 
ta, jotka saattavat olla oh- 
jeena — sanotun  henkilön 

tunnistamiseksi. 

6 artikla 

Virka-apua koskeva esitys 
voidaan eváta, milloin se 

valtio, jolta virka-apua on 

pyydetty, katsoo virka-avun 
olevan sen yleisen edun 
vastainen. 

7 artikla 

Milloin virka-apua koske- 
vaan esitykseen ei suostuta, 
on virka-apua pyytáncelle 

valtiolle viipymáttá imoi- 
tettava páátöksestá ja sen 

syistá. 

Milloin virka-apua anne- 

taan, on sen valtion, jolta 

virka-apua on  pvydetty, 
mahdollisimman pian ilmoi- 
tettava toiselle valtiolle, mi- 

hin tulokseen virka-apu on 
johtanut. 

Támán artiklan mukaises- 
sa ilmoituksessa on mainit- 

tava myös sellaiset seikat, 
joilla saattaa olla merkitystá 

veroasiassa — suoritettavien 

lisátoimenpiteiden kannalta. 

8 artikla 

Sopimusvaltion tuomiois- 
tuimen tai „hallintoviran- 
omaisen antamaa tai vahvis- 
tamaa asiakirjaa ei tarvitse 

laillistaa, jotta sitá voitai- 

siin káyttáá veroasiassa toi- 
sen sopimusvaltion alueella. 

Támá  koskee  vastaavasti 

asiakirjaa, jonka tuomiois- 

tuimen tai  viranomaisen 

palveluksessa oleva virka- 

mies on allekirjoittanut, jos 

tállainen  allekirjoitus on 
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betraffande den person sa- 
ken gáller. Framstállningen 

bör vidare innehálla uppgift 
om Övriga omstándigheter, 

som kan tjána till ledning 

för att identifiera denna per- 
son. 

Artikel 6 

Framstállning om hand- 
ráckning kan avböjas, om 
den stat, hos vilken hand- 

ráckningen begárts, anser 

denna ágnad att strida mot 

dess allmánna intresse. 

Artikel 7 

Efterkommes icke fram- 

stállning om handráckning, 
skall den stat som begárt 

handráckningen  ofördröjli- 

gen underráttas om beslu- 

tet och skálen för detta. 

Verkstálles handráckning, 

skali den stat, hos vilken 

handráckningen begárts, 
snarast underrátta den and- 

ra staten om Tesultatet av 

handráckningen. 

1 underráttelse enligt den- 
na artikel skall áven anges 

sádana omstándigheter, som 

kan vara av betydelse för 
vidare átgárder í skatteáren- 
det. 

Artikel 8 

Handling, som utfárdats 

eller bestyrkts av domstol 
eller förvaltningsmyndighet 

i en av de avtalsslutande 

staterna, behöver ej legali- 

seras för att anvándas í 

skatteárende  inom annan 

avtalsslutande stats. omráde. 

Motsvarande gáller í frága 
om handling, som underskri- 

vits av tjánsteman hos dom- 

stolen eller myndigheten, 
om sádan underskrift ár till-
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dvalarstað þess aðila, sem 

málið varðar. Í beiðninni 
skal ennfremur geta annarra 

atriða, sem orðið geta til 

leiðbeiningar við að sér 
greina þennan aðila. 

6. gr. 

Heimilt er að synja beiðni 
um aðstoð, ef það ríki, 

sem aðstoðar er beiðzt í, 

telur hana munu stríða gegn 

almannahagsmunum sínum. 

7. gr. 

Ef ekki er orðið við beiðni 
um aðstoð. skal tafarlaust 

tilkynna þá ákvörðun því 
ríki, sem aðstoðar orsakaði, 

svo og ástæður þær, er til 
ákvörðunarinnar lágu. 

Ef aðstoð er veitt, skal 

það ríki, sem aðstoðar 

var beðið, skýra hinu ríki- 
nu frá árangri af aðstoðinni 
svo fljótt sem verða má. 

í tilkynningu skv. þessari 
grein skal einnig skýra frá 

þeim atriðum öðrum, sem 
haft geta þýðíngu við 
áframhaldandi aðgerðir í 

skattamálinu. 

8. gr. 

Skjal, sem út er gefið eða 
staðfest af dómstóli eða 

framkvæmdarvaldshafa í 
einu aðildarríkjanna, þarf 
ekki að löggilda, til þess að 

nota megi það í skattamáli 
á yfirráðasvæði annars 

aðildarríkis. Hið sama gildir 

um skjal, sem undirritað hefir 

verið af starfsmanni dóm- 

stólsins eða stjórnvaldsins, 

ef slík undirskrift er nægileg 

skv. löggjöf þess ríkis, sem 
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den person saken gjelder. 

Anmodningen bór videre in- 

neholde oppgave over de 

gvrige omstendigheter som 

kan bidra til identifíkasjon 

av denne person. 

Artikkel 6 

Anmodning om bistand 

kan avslás dersom den stat 

som er bedt om á yte bi- 
stand, anser denne for á 

stride mot sine almene in- 

feresser. 

Artikkel 7 

Blir anmodningen om bi- 

stand ikke  etterkommet, 

skal den stat som har bedt 

om bistanden, uten opphold 

underrettes om avgjórelsen 

og begrunnelsen for den. 

Hvís bistand iverksettes, 

skal den stat som er bedt 

om á yte bistand, snarest 

mulig underrette den annen 

stat om resultatet av bistan- 

den. 

Underretning í henhold til 

denne artikkel skal ogsá om- 

fatte slike omstendigheter 

som kan være av betydning 

for den videre behandling 
av saken. 

Artikkel 8 

Dokumenter som er ut- 

ferdiget eller bevitnet av en 

domstol eller et forvalt- 

ningsorgan í en av de kon- 

traherende stater, behgver 

ikke legaliseres for á kunne 
anvendes í skattesaker in- 

nenfor en annen av de kon- 

traherende staters omráde. 

Tilsvarende gjelder for do- 

kumenter som er underskre- 

vet av en tjenestemann ved 

domstolen eller forvaltnings- 

Nr. 111. 

ort betráffande den person 

saken gáller. Framstállning- 

en bör vidare innehálla upp- 
gift om öÖvriga omstándig- 

heter, som kan tjána till led- 

ning för att identifiera den- 
na person. 

Artikel 6 

Framstillning om hand- 
ráckning kan avböjas, om 

den stat, hos. vilken hand- 

ráckningen  begárts, anser 

denna ágnad att strida mot 

dess allmánna intresse. 

Artikel 7 

Efterkommes icke fram- 

stállning om handráckning, 

skall den stat som begárt 

handráckningen ofördröjli- 
gen underráttas om beslutet 

och skálen för detta. 

Verkstálles handráckning, 

skall den stat, hos vilken 

handráckningen begárts, sna- 

rast underrátta den andra 

staten om resultatet av 

handráckningen. 

Í underráttelse enligt den- 

na artikel skall áven anges 

sádana omstándigheter, som 

kan vara av betydelse för 

vidare átgárder 1 skatteáren- 
det. 

Artikel 8 

Handling, som utfárdats 

eller bestyrkts av domstol 

eller förvaltningsmyndighet 

i en av de avtalsslutande 

staterna, behöver ej legalise- 
ras för att anvándas í skatte- 

árende inom annan avtals- 

slutande stats omráde. Mot- 

svarande gáller í frága om 
handling, som underskrivits 

av tjánsteman hos domsto- 

len eller myndigheten, om 

sádan underskrift ár till-
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stemand hos domstolen el- 

ler myndigheden, sáfremt 

sádan underskrift er tilstræk- 

kelig ifglge lovgivningen 1 

den stat, som domstolen el- 

ler myndigheden tilhórer. 

Forkyndelse af dokumenter 

Artikel 9 

Forkyndelse í henhold til 
denne aftale skal ske pá 
den máde, som for tilsva- 

'rende forkyndelse anvendes 

i henhold til lovgivning el- 

ler administrativ praksis í 

den stat, hos hvilken for- 
kyndelsen er begæret. En an- 

modning om forkyndelse af 

et dokument skal indeholde 
en kort angivelse af doku- 
mentets indhold. 

Sáfremt den stat, som be- 

særer forkyndelsen, gnsker 

det, kan forkyndelsen ske 
under iagttagelse af særlige 

formforskrifter, í det om- 

fang den begærede frem- 

gangsmáde er i overens- 
stemmelse med lovgivningen 

i den stat, í hvilken for- 

kyndelsen skal ske. 

Artikel 10 

Som bevis for forkyndel- 
sen skal gælde enten en da- 

teret og bekræftet anerken- 

delse af den, overfor hvilken 

forkyndelsen er sket, eller 

et bevis af págældende myn- 
dighed í den stat, hos hvil- 

ken forkyndelsen er begæret, 
indeholdende en angivelse af 

formen og tidspunktet for 
forkyndelsen. 
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riittáva sen  valtion lain- 

tuomioistuin tai viranomai- 

nen kuuluu. 

Ásiakirjojen tiedoksianto 

9 artikla 

Támán sopimuksen mu- 
kaisen tiedoksiannon tulee 

tapahíua  siiná  járjestyk- 

sessá, jota sellaisessa tiedok- 

siannossa  sovelletaan sen 

vaition lainsáádánnön tai 

hallintokáytánnön mukaan, 

jolta tiedoksianto on pyy- 

detty. Asiakirjan tiedoksian- 

toa koskevan pyynnön tulce 

sisditáá lyhyt ilmoitus asia- 

kirjan sisállösta. 

Milloin tiecdoksiantoa pyy- 

tává valtio niin haluaa, voi 

tiedoksianto tapahtua eri- 

tyisessá muodossa, jos pyy- 

detty menettely on sen val- 

tion lamsáádánnön mukai- 

nen, jossa tiedoksiannon on 

tapahduttava. 

10 artikla 

Todistuksena tiedoksian- 
nosta on pidettává joko tie- 
doksiannon vastaanottaneen 

henkilön antamaa, páiváttvá 
ja oikeaksi todistettua. vas- 

taanottoilmoitusta tai sen 

valtion, jolta tiedoksiantoa 

on pyydetty, asianomaisen 
viranomaisen antamaa todis- 

tusta, josta tiedoksiannon 

muoto ja tiedoksiantoaika 
ilmenevát. 
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rácklig enligt lagstiftningen 
i den stat domsiolen eller 

myndigheten tilihör. 

Delgivning av handlingar 

Artikel 9 

Delgivning  enligt detta 
avtal skall ske i den ord- 
ning som för liknande del- 
givning tillámpas enligt lag- 

stiftning eller administrativ 

praxis í den stat hos vilken 

delgivning begárts. Begáran 

om delgivning av handling 

skall innehálla kort uppgift 

om handlingens inneháll. 

Om den stat som begár 

delgivningen sá önskar, kan 
delgivning ske í sárskild 
form, 1 den mán det begárda 

förfarandet stár í överens- 
stimmelse med lagstiftning- 
en í den stat í vilken delgiv- 
ningen skall ske. 

Artikel 10 

Sásom bevis om delgiv- 
ningen skall gálla antingen 

ett daterat och bestyrkt er- 

kánnande av den, med vil- 

ken delgivningen skett, eller 

eit intyg av vederbörande 
myndighet í den stat, hos 
vilken delgivningen begirts, 

utvisande formen och tiden 
för delgivningen.
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dómstóllinn eða stjórnvald- 

ið *er í. 

Birting skjala 

9. gr. 

Birting skv. samningi þess- 
um skal fara fram á þann 
hátt, sem tíðkast um svi- 
paða birtingu skv. löggjöf 
eða framkvæmdavenju í því 
ríki, þar sem birtingar er 
óskað. Í beiðni um birtingu 
skjals skal stuttlega greina 
frá efni skjalsins. 

Birting getur farið fram á 
ákveðinn hátt að ósk þess 
ríkis, sem biður um birt- 

ingu, ef sá háttur sam- 
rýmist löggjöf þess ríkis, 
þar sem birting á að fara 
fram. 

10. gr. 

Sem sönnun um birtingu 

skal gilda annaðhvort dag- 
sett og vottfest  viður- 
kenning þess, sem var birt, 

eða vottorð frá viðkomandi 
stjórnvaldi í því ríki, þar 
sem birtingar var óskað, er 
greini frá formi birtingar og 
hvenær hún fór fram. 
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organet hvis en slík under- 

skrift er tilstrekkelig ifðlge 

lovgivningen í den stat hvor 

vedkommende domstol eiler 

forvaltningsorgan er hjem- 
mehgrende. 

Forkynnelse av dokumenter 

Artikkel 9 

Forkynnelse í hénhold til 

denne avtale skal skje pá 
den máte som anvendes for 
lignende forkynnelser í hen- 
hold til lovgivningen eller 

den administrative praksis. i 

den stat som er bedt om 

á foreta forkynnelsen. An- 
modningen om forkynnelse 

av et dokument skal inne- 
holde en kort oppgave om 

innholdet í dokumentet. 

Hvis den stat som be- 
sjærer forkynnelsen gnsker 

det, kan forkynnelsen skje i 

særskilte former i den ut- 
strekning den begjærte frem- 

sangsmáte er í overensstem- 

melse med lovgivningen í 

den stat hvor forkynnelsen 
skal finne sted. 

Artikkel 10 

Som bevis for forkynnel- 
sen skal gjelde enten en da- 

tert og bekreftet erkjennelse 

fra den som mottok forkyn- 
nelsen, eller et bevis fra 
vedkommende myndighet í 

den stat hos hvem forkyn- 
nelsen er begjært, som viser 
formen og tiden for forkyn- 
nelsen, 

Nr. 111. 

rácklig enligt lagstiftningen 
i den stat domstolen eller 
myndigheten tillhör. 

Delgivning av handlingar 

Artikel 9 

Delgivning enligt detta 

avtal skall ske i den ord- 
ning som för liknande del- 
givning tillimpas enligt lag- 
stiftning eller administrativ 
praxis i den stat hos vil- 
ken delgivning begárts. Be- 

gáran om delgivning av 

handling skall innehálla 
kort uppgift om handlingens 

inneháll. 

Om den stat som begár 
delgivningen sá önskar, kan 

delgiyning ske í sárskild 
form, í den mán det begárda 
förfarandet stár i Överens- 
stimmelse med lagstiftning- 
en í den stat í vilken delgiv- 
ningen skall ske. 

Artikel 10 

Sásom bevis ofn delgiv- 
ningen skall gállá antingén 

ett daterat och bestyrkt er- 
kánnande av den, med vil- 

ken delgivningen skett, eller 
ett intyg av vederbörande 
myndighet i den stat, hos 
vilken delgivningen begárts, 
utvisande formen och 'tiden 
för delgivningen.



Nr. 111. 

Iridfordring af oplysninger 

m.m. 

Artikel 11 

Oplysninger skal ind- 

fordres 1 overensstemmelse 

med lovgivningen í den stat, 

til hvilken begæringen er 

rettet. 

Anmodning om indford- 

ring af oplysninger má kun 

fremsættes, sáfremt den stat, 

som fremsættér anmodning- 

en, ifðlgc sin egen lovgiv- 

ning kan indfordre tilsva- 

rende oplysninger pá be- 

gæring af den stat, til hvil- 

ken anmodningen er rettet. 

Anmodning om indfor- 

dring af oplysninger kan af- 

slás. sáfremt forretnings-, 
fabrikations- eller erhvervs- 

hemmeligheder ville blive 

ábenbaret, sáfremt anmod- 
ningen blev efterkommet. 

Artikel 12 

Den kompetente myndig- 
hed í en kontraherende stat 
skal, í det omfang det kan 

ske pá grundlag af tilgænge- 

lHge kontroloplysninger eller 

tilsvarende oplysninger, sna- 

rest muligt efter udlgbet af 

hvert kalenderár, uden sær- 

lig anmodning, tilstille den 

kompetente  myndighed í 

enhver af de andre kontra- 

herende stater oplysninger 

vedrgrende í denne stat bo- 

satte fysiske personer eller 

dér hjemmehðrende juri- 

diske personer, for sá vidt 

angár 

a) udlodninger fra aktie- 

selskaber og lignende juri- 

diske pesoner, 

b) renter, af obligationer 

og lignende værdipapirer, 

c) tilgodehavender hos 

banker, sparekasser o. lign. 
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Tietojen hankkiminen y.m. 

11 artikla 

Tietojen hankkimisen on 

tapahduttava sen  valtion 

lainsáádánnön  mukaisesti, 

jolle esitys tehdáán. 

Tietojen hankkimista kos- 

keva esitys saadaan tehdá 

vain, jos se valtio, joka tekee 

esityksen, oman lainsáádaán- 

tönsá mukaan voi sen val- 

ton pyynnöstá, jolle esitys 

tehdáán, hankkia vastaavat 

tiedot. 

Tietojen hankkimista kos- 

keva esitys voidaan evátá, 

jos siíhen suostuminen joh- 

taisi Mike-, valmistus- tai 

ammattisalaisuuden  paljas- 

tumiseen. 

12 artikla 

Sopimusvaltion asian- 

omaisen viranomaisen tulee, 

mikáli niin voi tapahtua saa- 

tavissa olevién tarkkailu- tai 

muiden vastaavien tietojen 

perusteella, mahdollisimman 

pian jokaisen kalenterivuo- 

den pááttymisen jálkeen, 1l- 

man eri esitystá, toimittaa 

kunkin muun sopimusval- 

tion  asianomaiselle viran- 

omaiselle mainitussa  val- 

tiossa  asuvia lvonnollisia 

henkilöitá ja siellá kotipai- 

kan omaavia oikeushenki- 

löitá tarkoittavat tiedot, jot- 

ka koskevat 

a) osakeyhtiðiden ja mui- 

den sellaisten oikeushenki- 

löiden jakamaa voittoa, 

b) obligaatioiden ja mui- 

den sellaisten arvopaperei- 

den korkoja, 

c) pankeilta, sáástöpan- 
keilta ja muilta sellaisilta 

ð1. desember 1979. 

Införskaffande av uppgifter 

DM 

Artikel 11 

Uppgifter skall införskaf- 

fas í enlighet med lagstift- 

ningen í den stat, till vilken 

framstállningen riktats. 

Framstállning om inför- 

skaffande av uppegifter fár 
göras endast om den stat 

som gör framstállningen en- 

ligt sin egen lagstiftning kan 

pá begáran av den stat till 

vilken framstállningen rik- 

tats införskaffa motsvarande 

uppegifter. 

Framstállning om inför- 

skaffande av uppgifter kan 

avböjas, om affárs-, fabrika- 

tions- eller yrkeshemlighet 

skulle yppas om framstáll- 

ningen efterkommes, 

Artikel 12 

Behörigs myndighet í av- 
talsslutande stat skall, i den 

mán det kan ske pá grund- 
val av tillgángliga kontroll- 

uppgifter eller motsvarande 

uppgifter, snarast möjligt 

efter utgángen av varje ka- 

lenderár, utan sárskild fram- 

stállning, tillstálla behörig 

myndighet í envar av de 

andra avtalsslutande stater- 

na upplysningar avseende í 

denna stat bosatta fysiska 

personer eller dár hemma- 

hörande juridiska personer 

betraffande 

a) utdelningar frán aktie- 

bolag och liknande juridiska 

personer, 
b) rántor pá obligationer 

och andra sádána virdepap- 

per, 
c) tillgodohavanden hos 

banker, sparbanker och lik-
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Öflun upplýsinga o. fl. 

11. gr. 

Öflun upplýsinga skal fara 

fram Í samræmi við lög- 

gjöf þess ríkis, sem beiðni 
er beint til. 

Beiðni um öflun upp- 
lýsinga má því aðeins setja 
fram, að það ríki, sem 
beiðni ber fram, geti sam- 

kvæmt löggjöf sinni aflað 

sambærilegra upplýsinga, ef 

það ríki, sem aðstoðar er 

beðið, fer fram á slíkt. 

Hafna má beiðni um öfi- 

un upplýsinga, ef viðskipta, 

framleiðslu- eða  atvinnu- 
leyndarmáli yrði ljóstrað 
upp, ef orðið væri við 
beiðninni. 

12 gr. 

Bært stjórnvald í aðildar- 
ríki skal, að svo miklu leyti, 
sem unnt er á grundvelli 

samanburðargagna eða 

samsvarandi upplýsinga, svo 

fljótt sem verða má eftir 
hver áramót og án sérstakr- 
ar beiðni, afhenda bæru 

stjórnvaldi í hverju hinna 
aðildarríkjanna upplýsingar 

um þá menn, sem búsettir 
eru í þessu ríki, eða lög- 
persónur, sem þar eiga 
heimili, varðandi 

a) arðgreiðslur frá hluta- 
félögum og hliðstæðum lög- 
persónum, 

b) vexti af skuldabréfum 

og öðrum slíkum verðbréf- 

um, 
c) innstæður í bönkum, 

sparisjóðum og hliðstæðum 
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Fremskaffing av opplys- 

ninger m.m. 

Artikkel 11 

Opplysninger skal inn- 

hentes í samsvar med lov- 

givningen í den stat anmod- 

ningen er rettet til. 

Anmodning om innhen- 

ting av opplysninger kan 

bare fremsettes sáfremt den 

stat som ber om opplys- 

ninger etter sin egen lovgiv- 

ning kan skaffe tilsvarende 

oppgaver pá begjæring fra 

den stat som anmodningen 

er rettet til. 

Anmodning om á skaffe 
opplysninger kan avslás der- 

som forretnings-, fabrika- 

sjons- eller yrkeshemmelig- 

heter ville bli kjent, sáfremt 
anmodningen ble etterkom- 

met. 

Artikkel 12 

Den kompetente myndig- 

het í de kontraherende sta- 

ter skal i den utstrekning det 

kan skje pá grunnlag av til- 
gjengelige kontrolloppgaver 

eller  tilsvarende  opplys- 

ninger, snarest mulig etter 
utgangen av hvert kalender- 

ár, uten spesiell anmodning, 

oversende den kompetente 

myndighet i hver av de 

andre kontraherende stater 

opplysninger om fysiske per- 

soner som er bosatt der, 

eller om juridiske personer 

som er hjemmehóðrende der, 

for sá vidt angár 
a) utdelinger fra aksje- 

selskaper og lignende juri- 

diske personer, 

b) renter av obligasjoner 

og andre lignende verdipa- 

pirer, 
c) tilgodehavender í ban- 

ker, sparebanker og lignen- 

Nr. 111. 

Införskaffande av .uppgifter 

m.m. 

Artikel 11 

Uppgifter skall införskaf- 

fas i enlighet med lagstift- 

ningen í den stat, till vilken 

fram.s“áliningen riktats. 

Framstállning om inför- 

skaffande av uppgifter fár 
göras endast om den stat 

som gör framstállningen en- 

ligt sin egen lagstiftning 
kan pá begáran av den stat 
till vilken framstállningen 
riktats införskaffa motsva- 

rande uppgifter. 

Framstállning om inför- 
skaffande av uppgifter kan 
avböjas, om affárs-, fabrika- 

tions- eller yrkeshemlighet 

skulle yppas om framstáll- 

ningen efterkommes. 

Artikel 12 

Behörig myndighet í av- 

talsslutande stat skall, í den 

mán det kan ske pá grund- 
val av tillgángliga kontroll- 

uppgifter eller motsvarande 

uppgifter, snarast möjligt 
efter utgángen av varje ka- 
lenderár, utan sárskild fram- 

stállning, tillstálla behörig 

myndighet í envar av de 

andra avtálsslutande stater- 
na. upplysningar avseende i 

denna stat bósatta fysiska 

personer eller dár hemma- 

hörande juridiska personer 

betráffande 

a) utdelningar frán aktie- 
bolag och liknande juridiska 
personer, 

b) rántor pá obligationer 
och andra sádana várdepap- 
per, 

c) tillgodohavanden hos 
banker, sparbanker och lik-
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institutioner samt renter af 

sádanne tilgodchavender, 

d) royalties og andre pe- 

riodisk betalbare afgifter for 
udnyttelse af ophavsret, pa- 

tent, mönster, varemærke ei- 

ler anden sádan rettighed 

eiler ejendom, 

e) lónninger, honorarer, 

pensioner og livrenter, 

Í) skades-, forsikrings- og 

anden sádan erstatning, som 

er oppebáret í forbindelse 

med næringsvirksomhed, 
samt 

g) andre indkomster eller 
aktiiver, í det omfang over- 

enskomst herom træffes í 

henhold til artikel 20. 

Sáfremt det i den stat, 

som har modtaget oplys- 

ningernc viser sig, at op- 

lysningerne ikke er í over- 
enstemmelse med de virke- 

lige forhold, skal den kom- 

Petente myndighed í denne 

staf pá passende máde un- 
derrette den  kompetente 

myndighed í den stat, som 

har afgivet oplysningerne, 

om forholdet. 

Í tilfælde. hvor en í en af 
de kontraherende stater bo- 

sat person er afgáet ved 

dóden og har efterladt sig 

fast ejendom í en anden af 

de kontraherende stater el- 

ler aktiver anbragt í en virk- 

somhed dér, skal den kom- 

petente myndighed í den 

fórstnæynte stat, sá snart 

kendskab til forholdet er 

erhvervet, underrette den 

kempetente  myndighed í 

den anden stat herom. 

Inddrivelse af skat 

Artikel 13 

Afggrelser í skattesager, 

som ifglge lovgivningen í en 

af de kontraherende stater 
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laitoksilta olevia saamisia 

seki  tállaisten  saamisten 
korkoja, 

d) rojaltia tai muuta, te- 

kijinoikeuden, patentin, 

mallin,  tavaramerkin tai 

muun sellaisen oikeuden tai 

omaisuuden káytösti toistu- 

vasti suoritettavaa maksua, 

e) palkkoja, palkkioita, 

elákkeitá ja elinkorkoja, 

f) elinkeinotoiminnan yh- 

teydessi saatua vahingon-, 

vakuutus- ja muuta sellaista 

korvausta, seki 

  

S) muita tuloja tai varoja. 

mikáli tásti on sovittu 20 

artiklan mukaisesti. 

Jos siina valtiossa, joka on 

vastaanottanut tiedot, káy 

selville, ettá tiedot eivát vas- 

taa todeilisia olosuhtsita. on 

tfáman valtion asianomaisen 

viranomaisen sopivalla ta- 

valla iimoitettava asiasta sen 

valtion asianomaiselle viran- 

omaiselle. joka on tiedot an- 
tanut. 

   

Milloin  sopimusvaltiossa 

asuva henkilö on kuollut ja 

háneltá on jáinyt toisessa 

sopimusvaltiossa olevaa 

kiinteáá omaisuutta tai sielli 

alevaan liikkeeseen sijoitet- 
tuja varoja, on ensiksi mai- 
nitun Vvalfion asianomaisen 
viranomaisen, niin pian kun 
asiasta on saatu tieto, ilmoi- 

fettava tástá toisen valtion 

asianomaiselle — viranomai- 
selle. 

Veron perintii 

13 artikla 

Veroasiassa annettu páá- 

tös, joka  sopimusvaltion 
lainsiádánnön mukaan on 

31. desember 1972. 

nande inráttningar samt rán- 

ior pá sádana tillgodohavan- 
den, 

d) royalty och annan pe- 

riodiskt utgáende avgift för 
utnyttjande av upphovsrátt, 
Þatent, mönster, varumárke 

eiier annan sádan ráttighet 

eller egendom, 

e) löner. arvoden, pensio- 
ner och lvrántor 

í skade-, försákrings- 

Oci annan sádan ersáttning 

som erhállits í samband med 

náringsverksamhet, samt 

  

g) andra inkomster eller 
tillgángar, í den mán över- 
enskommelse tráffats dárom 

enligt artikel 20. 

Om det í den stat som 

mottagit upplysningarna 

framkommer, att upplys- 

ningarna icke motsvarar de 
verkliga förhállandena, skall 
behöris myndighet i denna 
stat pá lámpligt sátt under- 

rátta den behöriga myndig- 

neten í den stat, som lámnat 

upplysningarna, om förhál- 
landet. 

  

Dá person bosatt í en av 
de avtalsslutande staterna 

avlidit och efterlimnat fast 

egendom í annan avtalsslu- 

tande  stat eller tillgángar 
nedlagda í rörelse dár, skall 

behöris myndighet í först- 

námnda stat, sá snart kánne- 

dom vunnits om förhállan- 

det, — underrátta  behörig 

myndighet í den andra sta- 

ten dárom. 

Indrivning av skatt 

Artikel 13 

Beslut ;  skatteárende. 

som enligt lagstiftningen í 

en av de avtalsslutande sta-



31. desember 1972. 

stofnunum, svo og vexti af 
slíkum innstæðum, 

d) hvers konar þóknanir 
og tímabilsgreiðslur fyrir 

notkun á höfundarrétti, 

einkaleyfi, munstri, vöru- 

merki eða öðrum slíkum 

réttindum eða eignum, 
e) vinnulaun, staríslaun, 

elli- og eftirlaun og lífeyri, 

Í skaðabætur, tryg 

bætur og aðrar slíkar bætur, 

sem fengizt hafa í sambandi 

við atvinnurekstur, svo og 

   

g) aðrar tekjur eða eignir, 
að svo miklu leyti, sem sam- 
komulag verður um skv. 20. 
grein. 

Ef fram kemur í því ríki, 
sem. fengið hefir upplýs- 
ingarnar, að þær séu ekki 

sannleikanum  samkvæmár, 

skal bært stjórnvald í þessu 
ríki skýra bæru stjórnvaldi í 
því ríki, sem  upplýsing- 
arnar gaf, á viðeigandi hátt 

frá aðstæðum. 

Þegar maður, búsettur í 
einu aðildarríkjanna, hefi 

andazt og látið eftir sig fast- 
eign í öðru aðildarríki eða 

eignir í atvinnurekstri bar, 
skal bært stjórnvald í fyrr- 
nefnda ríkinu, strax og það 
hefir fengið vitneskju um 
málavexti, tilkynna það 
bæru stjórnvaldi í siðar- 
nefnda ríkinu. 

Innheimta skatta 

13. gr. 

Úrskurð í skattamáli, sem 
skv. löggjöf eins af aðild- 

arríkjunum er aðfararhæf- 
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de institusjoner, samt renter 

pá slike tilgodehavender, 

d) royalty og annen pe- 

riodisk utgáende avgift for 
utnyttelsen av opphavsrett, 

patent, mónster, varemerke 

eller annen slik rettighet el- 

ler eiendom, 

é) lönn, honorarer, pen- 

sjoner og livrenter, 

Í) skade-, forsikrings- og 
annen lignende erstatning 

som er oppebáret í sam- 
band med næringsvirksom- 
het, samt 

g) andre inntekter elier 

aktiva í den utstrekning det 

er truffet avtale om det í 
henhold til artikkel 20. 

Hvis det í den stat som 

har mottatt opplysninger, 
viser seg at opplysningene 

ikke samsvarer med det fak- 

tiske forhold, skal den kom- 

petente myndighet i denne 

stat pá passende máte un- 
derrette den  kompetente 

myndighet í den stat som 

har gitt opplysningene om 

forholdet. 

Nár en person som ef bo- 
satt í en av de kontraheren- 

de stater er avgátt ved dð- 

den og har etterlatt seg fast 
eiendom i en annen kon- 

traherende stat eller midler 

som er plassert i en virk- 
somhet:der, skal den kom- 
petente myndighet i först- 
neynte stat underrette den 

kompetente myndighet í den 

annen stat om dette sá snart 
den har fátt kjennskap til 
forholdet. 

Inndriving av skatt 

Artikkel 13 

Avgjórelser í skattesaker, 
som í henhold til lovgiv- 

ningen í en av de kontra- 

Nr. 111. 

nande  inráttningar samt 
rántor pá sádana tillgodo- 
havanden, 

d) royalty och annan pe- 

riodiskt utgáende avgift för 
ufnyttjande av upphovsrátt, 

patent, mönster, Varumárke 

eller annan sádan ráttighet 

eller egendom, 

e) löner, arvoden, pensio- 

ner och livrántor, 

Í) skade-, försákrings- och 
annan sáðan ersáttning som 

erhállits í samband med ná- 
1gsverksamhet, samt    ri 

g) andra inkomster eller 

tillsángar, í den mán över- 
enskommelse tráfíats dárom 

enligt artikel 20. 

Om det í den stat som 
mottagit upplysningarna 

framkommer, att upplys- 
ningarna icke.motsvarar de 

verkliga förhállandena, skall 

behörig myndighet í denna 
stat pá lámpligt sátt under- 
rátta den behöriga myndig- 

heten í den stat, som lámnat 

upplysningarna, om förhál- 
landet. 

Dá person bosatt í en av 
de avtalsslutande staterna 

avlidit och efterlámnat fast 
egendom í annan avtalsslu- 

tande stat eller tillgángar 
nedlagda í rörelse dár, skall 

behöris myndighet í först- 
nárnnda stat, sá snart kánne- 

dom vunnits om “förhállan- 

det, underritta behörig myn- 
dighet í den andra staten 
dárom. 

Indriyning av skatt 

Artikel 13 

Beslut í skatteirende, som 

enligt lagstiftningen í en av 

de avtalsslutande staterna ár



Nr. 111. 

er eksigible í denne stat, 

skal anerkendes som eksigi- 

ble í en anden kontraheren- 

de stat. Bistand til inddrivel- 

se af skat pá grundlag af en 

sádan afgðrelse skal iværk- 

sættes í sidstnævnte stat pá 

den máde og med iagltagelse 

af de præskripttonsregler, 

som gælder for inddrivelse 

af skat af tilsvarende art 
ttðlge dennc stats egen lov- 

glyning. 

Den myndighed, som pri- 

mært begærer bistand til 

inddrivelse, skal í anmod- 

ningen bekræfte, at afgðrel- 

sen er eksigibel í egen stat 

samt angive det tidspunkt, 

da retten til at inddrive 

skatten helt eller deivis op- 

herer pá grund af præskrip- 

tion !fðlge denne stats lov- 

givning; denne myndigheds 

kompetence skal bekræftes 

af en af artikel 4 omfattet 

myndighed. 

  

Artikel 14 

Anmodning om bistand 

til inddrivelse af skat má 
kun  fremsættes,  sáfremt 

skatten ikke kan inddrives í 

egen stat uden væsentlige 

vanskeligheder. 

Er en skattepligtig eller en 

anden person, som omfattes 

af artikel 3, stk. 2, afgáet 

ved döden. má inddrivelse 

ikke ske med belgb, som 

overstiger værdien af akti- 

verne 1 dódsboet. Er boet 

skiftet, má hos arvinger eller 

andre, som har erhvervet 

aktiver pá grund af dóds- 

faldet, ikke inddrives mere 
end hvad der modsvarer 

værdien af aktiverne pá 

tidspunktet for erhvervelsen. 
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táytantöönpanokelpcinen 

ássá valtiossa, on tunnustet- 

tava tiytántöðnpanokelpoi- 

seksi toisessa sopimusval- 

tiossa. Virka-apua veron pe- 

rimiseksi tállaisen páátöksen 

perustecila on viimeksi mai- 

nitussa valtiossa annettava 

siiná járjestyksessá ja niitá 

vanhentumista koskevia 

sáánnöksiá noudattaen, jot- 

ka valtion oman lainsáádán- 

nön mukaan: ovat voimassa 

vastaavanlaisen veron peri- 

miseen náhden. 

Veron perimistá koskevaa 

virka-apua ensisijaisesti pyy- 

táván viranomaisen on €si- 

tyksessi  todistettava, etta 

páátös on táytántöönpano- 

kelpoinen sen omassa val- 

tiossa seki mainittava se 

ajankohta, jolloin oikeus pe- 

rið vero lakkaa kokonaan 

tai osaksi vanhentumisen 

johdosta támán valtion lain- 

sáádánnön mukaan: támán 

víranomaisen toimivalta on 

4 artiklassa tarkoitetun vi- 

ranomaisen todistettava. 

  

14 artikla 

Veron perimistá koskeva 

vírka-apuesitys saadan teh- 

dá vain, jollei veroa voida 

omassa valtiossa periá ilman 

oieellisia vaikeuksia. 

Milloin verovelvollinen 

tai muu 3 artiklan 2 kappa- 

leessa tarkoitettu henkilöð on 

kuollut, ei saada periá enem- 

pá Kuin máárá, joka vastaa 

kuolinpesán varojen arvoa. 

Milloin pesá on jaettu, ei 

perilliseltá tai muulta kuo- 

lemantapauksen johdosta 

ömaisuutta saaneeita henki- 

lölti saada periá enempáá 

kuin máárá, joka vastaa 

omaisuuden arvoa sen saan- 

tíhetkellá. 

31. desember 1972. 

terna ár exigibeit í denna 

stat, skall erkánnas som exi- 

gibelt í annan avtalsslutande 

stat. Handráckning för in- 

drivning av skatt pá grund 

av sádant beslut skall verk- 

stállas 1 sistnámnda stat í 

den ordning och med iaktta- 

gande av de preskriptions- 

regler som gáller för indriv- 

ning av skatt av motsvaran- 

de slag enligt dess egen lag- 

stiftning. 

Den myndighet som í förs- 

ta hand begár handráckning 

för indrivning skall í fram- 

stállningen intyga att beslu- 

tet ár exigibelt í den egna 

staten samt ange den tid- 

punkt dá rátten att uttaga 
skatten helt eller delvis upp- 
hör pá grund av preskrip- 

tion enligt denna stats lag- 

stiftning; denna myndighets 

behörighet skall bestyrkas 
av myndighet som avses í 

artikel 4. 

Artikel 14 

Framstállning om hand- 

ráckning för indrivning av 

skatt fár göras endast om 

skatten icke kan indrivas 1 

den egna staten utan vásent- 

ga svárigheter. 

Har skattskyldig eller an- 

nan som avses 1 artikel 3 

andra stycket avlidit, fár 

indrivning ej ske med belopp 

överstigande várdet av till- 

sángarna í dödsboet. Ár bo- 

et  skiftat, fár av arvinge 

eller annan som förvárvat 

egendom pá grund av döds- 

fallet icke indrivas mer án 

som motsvarar várdet av 

egendomen vid tiden för 

förvárvet.



31. desember 1979. 

FI it 

ur í því ríki, skal viður- 

kenna aðfararhæfan í öðru 

aðildarríki. Aðstoð við 

skattheimtu, sem byggð er 

á slíkum úrskurði, skal veita 

í siðarnefnda ríkinu á þann 

hátt og með hliðsjón af 

þeim fyrningarreglum, sem 

gilda um innheimtu á sams- 

konar sköttum samkvæmt 

löggjöf þessa ríkis. 

Það stjórnvald, sem í 
upphafi fer fram á aðstoð 

við innheimtu, skal í beiðni 

sinni staðfesta, að úrskurð- 
urinn sé aðfararhæfur í eigin 

ríki, svo og tilgreina, hvenær 

réttur til að innheimta skatt- 

inn fellur að nokkru eða 

öllu leyti niður fyrir fyrn- 
ingu skv. löggjöf þessa 

ríkis. Heimild þessa stjórn- 

valds skal staðfest af stjórn- 

valdi, sem tilgreint er í 4. 

grein. 

14. gr. 

Beiðni um aðstoð við 

innheimtu skatta má því 

aðeins setja fram, að ekki 

sé unnt að innheimta skatt- 

inn Í eigin ríki án verulegra 

erfiðleika. 

Hafi hinn skattskyldi eða 

annar, sem um getur í 2. 

mgr. 3. gr. látizt, má eigi 

innheimta hærri fjárhæð en 

eignum dánarbúsins nemur. 

Hafi búi verið skipt, má 

eigi innheimta hjá erfingjum 

eða öðrum, sem fengið hafa 

einhverjar eignir vegna and- 

látsins, hærri fjárhæð en sem 

svarar til verðmætis eignar- 

innar á þeim tíma, sem 

þessi aðili fékk hana. 
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herende stater er eksigibelt 

i denne stat, skal anerkjen- 

nes som eksigibelt í en an- 

nen kontraherende stat. Bi- 

stand til indriving av skatt 

pá grunnlag av en slik av- 

gjórelse skal iverksettes í 

den sistneynte stat pá sam- 

me máte og under hensyn 

til de preskripsjonsregler 

som gjelder for innfordring 

av tilsvarende skatt í hen- 

hold til dens egen lovgiv- 
ning. 

Den myndighet som fórst 

begjærer bistand til inn- 

driving, skal í  anmod- 

ningen bekrefte at kravet er 

eksigibelt í dens egen stat, 

samt oppgi tidspunktet for 

nár retten til á drive inn 

skatten helt eller delvis er 

foreldet etter lovgivningen í 

denne staten. At denne myn- 

dighet er rette vedkommen- 

de, skal bekreftes av den 

myndighet som er neynt í 
artikkel 4. 

Artikkel 14 

Anmodning om bistand til 

inndriving av skatt skal 

bare kunne gjóres sáfremt 

skatten ikke kan drives inn 

i egen stat uten vesentlige 

vanskeligheter. 

Har skattyteren eller an- 

dre som er nevnt í artikkel 

3, annet ledd, avgátt ved 

dóden, skal man ikke drive 

inn belgp som overstiger 

verdien av aktiva í dóds- 

boet. Er boet skiftet, kan 

man ikke innfordre stórre 

belgp hos arving eller en 

annen som har ervervet 

formue pá grunn av dgds- 
fallet, enn det som svarer til 

verdien av aktiva pá det 

tidspunktet  ervervet fant 

sted. 

Nr. 111. 

exigibelt í denna stat, skall 

erkánnas som exigibelt í an- 

nan avtalsslutande  stat. 

Handráckning för indrivning 

av skatt pá grund av sá- 

dant beslut skall verkstállas 

í sistnámnda stat í den ord- 

ning och med iakttagande av 

de preskriptionsregler som 

gáller för indrivning av 

skatt av motsvarande slag 

enligt dess egen lagstiftning. 

Den myndighet som 1 

första hand begir handráck- 

ning för indrivning skall í 

framstállningen intyga att 

beslutet ár exigibelt í den 

egna staten samt ange den 
tidpunkt dá rátten att uttaga 

skatten heit eller delvis upp- 

hör pá grund av preskrip- 
ton enligt denna stats lag- 

stiftning; denna myndighets 

behörighet skall bestyrkas av 

myndighet som avses 1 ar- 

tikel 4. 

Artikel 14 

Framstállning om hand- 

ráckning för indrivning av 

skatt fár göras endast om 

skatten icke kan indrivas 1 

den egna staten utan vásent- 

liga svárigheter. 

Har skattskyldig eiler an- 

nan som avses 1 artikel 3 

andra stycket avlidit, fár in- 

drivning ej ske med belopp 

överstigande vardet av till- 

sángarna í dödsboet. Ár 
boet skiftat, fár av arvinge 

eiler annan som förvárvat 

egendom pá grund av döds- 

fallet icke indrivas mer án 

som motsvarar várdet av 

egendomen vid tiden för för- 
várvet. 

  



Nr. 111. 

Artikel 15 

For skat, som skal ind- 

drives ifglge denne aftale, 

gælder í den stat, hos hvil- 

ken bistand er begæret, ík- 

ke' sádan særlig fortrinsret, 
som dér kan være gældende 

for denne stats egne skatter. 

I sager vedrgrende ind- 
drivelse af skat ifglge denne 

aftale má foranstaltninger 
for at indiede sggsmál ved 

anden domstol end for- 

æltningsdomstci eller kon- 

Kurs ikke indledes í den stat, 

hos hvilken inddrivelsen be- 
gæres, med mindre den 

kompetente  myndighed í 
denne stat, efter anmodning 

fra den kompetente myndig- 

hed .i den stat, som Þar 
fremsat anmodningen, ud- 

trykkeligt samtykker í en sá- 

dan foranstaltning. 

Artikel 16 

Ophgrer, inden en sag 

vedrgrende inddiivelse, af 

skat 1 henhold til denne af- 

tale er afsluttet, retten til at 

inddrive skatten heit eiler 

dclvis ifðlge lovgivningen í 

Gen stat, som har begæret 

bistanden, pá grund af be- 

taling, nedsættelse eller op-' 

hævelse af skatteansættelsen, 

lempelse elier af anden ár- 
sag, skal den kompetente 
myndighed í denne stat sna- 

rest muligt anmelde det sá- 
ledes indtrufne til den kom- 
'petente myndighed i den 
anden stat. 

Bestemmelserne í stk, 1 
skal finde tilsvarende anven- 
delse, sáfremt henstand med 
betaling af skatten er ind- 

rgmmet. 
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15 artikla 

Vero, joka támán sopi- 

muksen mukaan on perittá- 
vá, ei siiná Valtiossa, jolta 

virka-apua on  pyydetty, 

nauti sellaista erityistá etuoi- 

keutta, joka siellá saattaa 

olla voimassa sen omiin ve- 
roihin náhden. 

Támán sopimuksen mu- 
kaisessa verojei perimistá 

koskevassa asiassa ei siiná 
valtiossa, jolta perimistá on 
Þyydetty, saada ryhtvá toi- 
menpiteisiin oikeudenkáyn- 
timenettelyn  aloittamiseksi 
muussa — tuomioistuimessa 
kuin hallintotuomioistuimes- 
sa tai konkurssimenettelyn 

vireillepanemiseksi, ellei tá- 
mán valtion asianomainen 

viranomainen, esityksen teh- 

neen valtion asianomaisen 

viranomaisen esityksestá, ni- 

menomaan  suostu  siihen, 

ettá sellaiseen toimenpitee: 
seen ryhdytáán. 

16 artikla 

Milloin oikeus periá vero 
lakkaa kokonaan tai osaksi 
virka-apua pyytáneen val- 
tion lainsáádánnön mukaan, 
ennen kuin támán sopimuk- 
sen mukainen veron peri- 

mistá koskeva asia on páát- 

tynvt, maksun, taksoituksen 

{verotuksen) alentamisen tai 

poistamisen, lyhennyksen tai 

muun syyn johdosta, on tá- 

min valtion asianomaisen 
viranomaísen  mahdollisim- 

man pian imoitettava ta- 
pahtumasta toisen  valtion 

asianomaiselle — viranomai- 

selle. 

Mitá 1 kappaleessa on 

máárátty, on vastaavasti so- 
vellettava, milloin on myön- 

netty veron  suorittamisen 

lykkaystá. 

31. desember 1972. 

Artikel 15 

För skatt, som skall in- 
diivas enligt detta avtal, át- 
njutes ej 1 den stat hos vil- 
ken handráckning begárts 

sadan sárskild förmánsrátt 
som dár kan galla för dess 

egna skatter. 

I árende angáende indriv- 
ning av skatt enligt detta 
avtal fár átgárd för att in- 
leda  ráttegángsförfarande 

vid annan domstol án för- 

valtningsdomstol eller kon- 

kursförfarande icke vidtagas 

i den stat hos vilken indriv- 
ning begárts, med mindre 
behörig myndighet 1 denna 

stat, efter framstállning av 

den behöriga myndigheten í 

den stat som gjort fram- 

stállningen, uttryckligen 

samtveker till sádan átgárd. 

Artikel 16 

Upphör, innan árende an- 
gáende indriyning av skatt 
enligt detta avtal avslutats, 
rátteri att uttaga skatten helt 

eller delvis enligt lagstift- 

ningen í den stat som begart 

handráckningen pá grund av 
betalning, nedsáttning eller 

undanröjande av taxering 

íbeskattning), avkortning el- 

ler annan anledning, skall 

den behöriga myndigheten 1 
denna stat snarast möjligt 

anmála det intráffade till 
den behöriga myndigheten í 
den andra staten. 

Bestámmelserna 1 första 

stycket skall ága motsva- 
rande tillámpning í fall dá 
anstánd med betalning av 
skatten medgivits.



81. desember 1972. 

15. gr. 

Við innheimtu skatta skv. 

samningi þessum gildir eigi 
í því ríki, þar sem aðstoðar 
er beiðzt, sá sérstaki for- 

'gangsréttur, sem þar kann 

að gilda um skatta þess 
ríkis. 

Í málum varðandi inn- 
heimtu á skatti skv. samn- 
ingi þessum er eigi heimilt 
að hefja málsókn fyrir öðr- 
um dómstóli en stjórnvalda- 

dómstóli eða krefjast 
gjaldþrotaskipta í því ríki, 
þar sem óskað er innheimtu, 

nema bært stórnvald í þessu 

ríki hafi gefið skýrt sam- 
þykki til slíkra aðgerða að 
beiðni bærs stjórnvalds í 
því ríki, sem aðstoðar óskar, 

16. gr. 

Fari svo, áður en máli um 

innheimtu á skatti skv. samn- 
ingi þessum er lokið, að 
réttur til að innheimta skatt- 
inn falli að nokkru eða öllu 
leyti niður skv. löggjöf þess 
ríkis, sem aðstoðar hefir 

óskað, vegna greiðslu, lækk- 

unar eða  niðurfellingar 
skattaálagningar,  ívilnunar 

eða af öðrum ástæðum, þá 

skal bært stjórnvald í þessu 
ríki tilkynna þeita bæru 
stjórnvaldi í hinu ríkinu svo 

fljótt sem auðið er. 

Ákvæðum 1. mgr. skal 
beitt á sama hátt þegar 
veittur hefir verið greiðslu- 

frestur á skattinum. 

Artikkel 15 

For skatt som skal inn- 

drives etter denne aýtalen, 

sjelder ikke den særskilte 

fortrinnsrett som kan være 

vedtatt for egne skatter í 

den stat som er bedt om á 
yte bistand. 

Í saker om inndriving av 

skatt etter denne avtale má 
det ikke innledes sóksmál 

ved annen domstol enn for- 

valtningsdomstol eller be- 

gjæres konkurs í den stat det 

er begjært bistand til inn- 

driving, med mindre den 

kompetente  myndighet í 

denne stat etter anmodning 

fra den kompetente myndig- 

het i den stat som har an- 

modet om bistand, uttrykke- 
lig samtykker í slike tiltak. 

Ártikkel 16 

Opphgrer retten til á dri- 
ve inn skatten helt eller del- 

vis etter lovgivningen i den 

stat som har begjært bi- 

standen pá grunn av be- 
taling, nedsettelse eller opp- 

hevelse av ligningen, avkort- 

ning eller av andre ársaker 
fgr saken om inndriving av 
skatten í henhold til denne 

avtale er avsluttet, skal den 

kompetente  myndighet í 

denne stat snarest mulig 

meddele det inntrufne til 

den kompetente myndighet í 

den annen stat. 

Bestemmelsene 1 Ígrste 

ledd skal gjelde tilsvarende 

nár det blir gitt utsettelse 
med betaling av skatten. 

Nr. 111. 

Artikel 15 

För skatt, som skall in- 

drivas enligt detta avtal, át- 

njutes ej i den stat hos vil- 
ken handráckning begárts 

sádan sárskild förmánsrátt 

som dár kan gálla för dess 
egna skatter. 

T árende angáende indriv- 

ning av skatt enligt detta av- 
tal fár átgárd för att inleda 
ráttegangsförfarande vid an- 

nan domstol án förvaltnings- 

domstol eiler konkursförfa- 
rande icke vidtagas i den 

stat hos vilken indrivning 

begárts, med mindre behörig 

myndighet í denna stat, ef- 

ter framstállning av den be- 

höriga myndigheten í den 

stat som gjort framstállning- 

en, uttryckligen samtycker 

till sádan átgárd. 

Artikel 16 

Upphör, innan árende ar- 

sáende indrivning av skatt 

enligt detta avtal avslutats, 

rátten att uttaga skatten helt 

eller delvis enligt lagstift. 

ningen 1 den stat som be 

gört  handráckningen pá 

grund av betalning, nedsátt- 

ning eller undanröjande av 

taxering (beskattning), av- 

kortning eller annan anled- 

ning, 'skall den behöriga 
myndigheten í denna stat 

snarast möjligt anmaála det 

intráffade till den behöriga 

myndigheten i den andra 

staten. 

Bestámmelserna 1 första 

stycket skall ása motsvaran- 

de tillámpning í fall dá an- 
stánd med betalning av skat- 

ten medgivits.
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Artikel 17 

Nár  inddrivelse. ifðlge 
denne aftale er sket í en af 

staterne, og det inddrevne 

belgb er kommet inddri- 

velsesmyndigheden í denne 

stat í hænde, er denne stat 

ansvarlig for det inddrevne 

belgb over for den stat, som 

mar begæret inddrivelsen. 

Særlige bestemmelser 

Artikel 18 

For sá vidt angár fore- 
spýrgsler, oplysninger, er- 

klæringer og andre medde- 

lelser, som í henhold til den- 

ne aftale fremkommer til en 

af staterne, skal de í hen- 

hold til denne stats lovgiv- 

ning gældende bestemmelser 

om tavshedspligt og doku- 

menters  hemmeligholdelse 

finde anvendelse. 

Artikel 19 

For bistand í henhold til 

denne aftale er den stat, 

som har begæret bistanden, 

kun pligtig at erstatte om- 

kostninger for sádant sggs- 
mál ved anden domstol end 
forvaltningsdomstol eller 

konkurs í denne anden stat, 

som er foranlediget af bi- 

standen. 

Artikel 20 

De kompetente myndig- 

heder í de kontraherende 

stater kan indgá yderligere 

overenskomst for at gen- 
nemfgre. bestemmelserne í 

denne aftale, De kan særligt 

indgá overenskomst om ud- 

veksling af oplysninger í 

henhold til artikel 12 g), om 

mindstebelgb, som anmod- 

ning om inddrivelse skal an- 
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17 artikla 

Kun támán sopimuksen 

mukainen periminen on ta- 

pahtunut  sopimusvaltiossa 

ja peritty máðrá on saapu- 

nut támán valtion perimis- 

viranomaiselle, támá valtio 

on  perimistá  pyytáneelle 

valtiolle vastuussa peritystá 

Erináisiá miðráyksiá 

18 artikla 

Kyselyihin, tietoihin, 1il- 

moituksiin ja muihin tiedon- 
antoihin, jotka valtio támán 

sopimuksen mukaisesti vas- 

taanottaa, sovelletaan tá- 

mán valtion lainsáádánnön 
mukaan voimassa olevia sa- 

lassapitomááráyksiá. 

19 artikla 

Támán sopimuksen mu- 

kaista virka-apua pyytányt 

valtio on velvollinen korvaa- 

maan vain ne kustannukset, 

joka virka-avusta aiheutu- 

vat toisessa Valtiossa oikeu- 

denkáyntimenettelystá 

muussa tuomioistuimessa 

kuin hallintotuomioistuimes- 

sa tai konkurssimenettelys- 
ta. 

20 artikla 

Sopimusvaltioiden asian- 

omaiset viranomaiset voivat 

sía támán sopimuksen máá- 

ráysten toteuttamiseksi. Eri- 

tyisesti ne voivat sopia tieto- 

jen vaihdosta 12 artiklan g) 

kohdan  mukaan, váhim- 
möáismáárástá, jota perimis- 
tá koskeva esitys saa tar- 

koittaa, veroja ja maksuja 

31. desember 1972. 

Artikel 17 

Nár indrivning enligt det- 
ta avtal skett í en av sta- 

terna och indrivet belopp 

kommit indrivningsmyndig- 

het í denna stat tillhanda, 

ár den staten ansvarig gent- 

emot den stat som begiárt 
indrivningen för det indriv- 

na beloppet. 

Sárskilda bestimmelser 

Artikel 18 

Betráffande förfrágningar, 

upplysningar, uppgifter och 
andra  meddelanden, som 

enligt detta avtal ingár till 

en av staterna, tillámpas de 

sekretessbestámmelser som 
gáller enligt lagstiftningen 1 

denna stat. 

Artikel 19 

För handráckning enligt 

detta avtal ár den stat som 

begirt handráckningen skyl- 

dig ersátta kostnad endast 

för sádant ráttegángsförfa- 
rande vid annan domstol án 

förvaltningsdomstol eller 

konkursförfarande i den 
andra staten, som föranle- 
des av handráckningen. 

Artikel 20 

De behöriga myndigheter- 

na í de avtalsslutande sta- 

terna kan tráffa ytterligare 

öÖverenskommelse för att ge- 

nomföra bestámmelserna í 

detta avtal. De kan sárskilt 
överenskomma om utbyte 

av upplysningar enligt arti- 
kel 12 g), om minsta belopp, 

som framstállning om in- 

driyning fár avse, om hand-



31. desember 1972. 

17. gr. 

Þegar innheimta skv. 
samningi þessum hefir átt 
sér stað í einu ríkjanna og 
innheimt fé hefir borizt 
innheimtustjórnvaldi í þessu 
ríki, er það ríki ábyrgt fyrir 
hinu innheimta fé gagnvart 
því - ríki, sem innheimtu 
óskaði. 

Sérstök ákvæði 

18. gr. 

Um fyrirspurnir, upplýs- 
ingar, yfirlýsingar og aðrar 
tilkynningar, sem  sam- 

kvæmt samningi þessum ber- 

ast til einhvers ríkjanna, 

skal beita þeim ákvæðum 
um þagnarskyldu og skjala- 
leynd, sem gilda samkvæmt 

löggjöf þessa ríkis. 

19. gr. 

Fyrir aðstoð samkvæmt 
þessum samningi er því 
ríki, sem aðstoðar óskaði, 
aðeins skylt að greiða kostn- 
að, sem af aðstoðinni leiddi, 

við málsókn fyrir öðrum 
dóstólum -en stjórnvalda- 

dómstólum og af gjald- 
Þrotameðferð. 

20. gr. 

Bær stjórnvöld í aðildar- 
ríkjunum geta gert með sér 
ýtarlegra samkomulag um 

framkvæmd ákvæða þessa 

samnings. Þau geta einkum 

gert með sér samkomulag 

um skipti á upplýsingum 

samkvæmt 12. gr. g), um 

lágmarksfjárhæðir, sem 
æskja má innheimtu á, um 

aðstoð varðandi skatta og 
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Artikkel 17 

-Nár inndriving etter den- 
ne avtale er skjedd i en av 
statene, og det belgp som er 

drevet.inn er kommet til 

innfordringsmyndighetene í 

denne stat, er denne stat 

ansvarlig overfor den arnen 

stat for det inndrevne be- 
lgp. 

Særlige bestemmelser 

Artikkel 18 

Med hensyn til forespgr- 

sler, opplysninger, oppgaver 

og andre meddelelser som 

etter. denne avtale er mot- 

tatt av en av statene, skal 

bestemmelsene om taushets- 

plikt o.1. som gjelder etter 
lovgivningen i denne staten, 

fá tilsvarende anvendelse. 

Artikkel 19 

For bistand etter denne 

avtale, er den stat som har 

begjært — bistanden, bare 
pliktig til á erstatte omkost- 
ninger vedrórende bistanden 

í den ándre staten som er 

pálgpet ved sóksmál ved an- 

nen domstol enn forvalt- 

ningsdomstol, eller ved kon- 

Kurs. 

Artikkel 20 
De kompetente myndig- 

heter í de kontraherende 

stater kan inngá ytterligere 
overenskomst for á gjen- 

nomfgre bestemmelsene í 

denne avtale. De kan sær- 

skilt inngá avtale om ut- 

veksling av opplysninger í 

henhold til artikkel 12 g), 

om minstebelgp for anmod- 
ning om inndriving, om bi- 
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Artikel 17 

Nár indrivning enligt det- 

ta avtal skett í en av sta- 

terna och indrivet belopp 
kommit indrivningsmyndig- 

het í denna stat tillhanda, 

ár den staten ansvarig gent- 

emot den stat som begirt 
indrivningen för det indriv- 

na beloppet. 

Sárskilda bestömmelser 

Artikel 18 

Betráffande förfrágning- 
ar, upplysningar, uppgifter 
och andra  meddelanden, 

som enligt detta avtal ingár 
till en av staterna, tillámpas 

de sekretessbestámmelser 

som gáller enligt lagstift- 

ningen i denna stat. 

Artikel 19 

För handráckning enligt 
detta avtal ár den stat som 
begárt handráckningen skyl- 
dig ersátta kostnad endast 

för sádant ráttegángsförfa- 
rande vid annan domstol án 

förvaltningsdomstol eller 

konkursförfarande i den 

andra staten, som föranle- 

des av- handráckningen. 

Artikel 20 

De behöriga myndigheter- 
na í de avtalsslutande sta- 

terna kan tráffa ytterligare 
överenskommelse för att ge- 

nomföra bestámmelserna í 

detta avtal. De kan sárskilt 

överenskomma om utbyte av 

upplysningar enligt artikel 

12 g), om minsta belopp, 

som framstállning om in- 
driyning fár avse, om hand-
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sá, om bistand vedrórende 
skatter og afgifter i hen- 

hold til artikel 2 c), d) og e) 

og om opkrævning af skat 

á særlige tilfælde, f. eks. ved- 

rðrende sákaldte grænse- 

gængere, samt vedrgrende 

renter, sógsmálsomkostnin- 

ger, bóder og andre lignen- 

de belgb, som pálægges í 
forbindelse med beskatning 

eller inddrivelse, om fast- 

sættelse af kurs for omreg- 

ning af belgb, som skal ind- 

drives, samt om afregning af 

inddrevne belgb. 

Sáfremt — vanskeligheder 
eller tvivlsspgrgsmál opstár 

mellem to eller flere af de 

kontraherende stater vedrg- 

rende fortolkning eller an- 

vendelse af denne aftale, 

skal de kompetente myndig- 

heder 1 disse stater forhand- 
le med henblik pá at lóse 
spýrgsmálet gennem særlig 
overenskomst. Resultatet af 

sádanne forhandlinger skal 

snarest meddeles de kom- 
petente myndigheder i de 

ovrige kontraherende stater. 

Sáfremt den kompetente 
myndighed í en af de kon- 

traherende stater finder, at 

forhandlinger vedrgrende 

spgrgsmál om fortolkning 

eller anvendelse af denne 

aftale bór ske mellem de 

kompetente myndigheder í 

samtlige de kontraherende 

stater, skal sádanne for- 

handlinger finde sted pá be- 

gæring af denne stat. 

Artikel 21 

Denne aftale finder ikke 
anvéndelse 

for Danmarks vedkommen- 

de: pá Færðerne og í Grón- 
land; 
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koskevasta virka-avusta. 2 
artiklan c), d) ja e) kohdan 

mukaan ja veron kannosta 

eráissá  tapauksissa,  esim. 

n.s. rajankavijöiden osalta, 

seki  koroista,  oikeuden- 

kayntikuluista, uhkasakoista 

ja muista sellaisista, vero- 

tuksen tai perimisen yhtey- 

dessá menevistá maksuista, 

perittáviá mááriá muunnet- 

taessa sovellettavan kurssin 

vahvistamisesta seki peritty- 

jen máárien tilittámisestá. 

Jos kahden tai useamman 

sopimusvaltion válillá syn- 

tyy vaikeuksia tai epátietoi- 

suutta támán  sopimuksen 

tulkinnasta tai soveltamises- 

ta, náiden valtioiden asian- 

omaiísten viranomaisten on 

neuvoteltavá keskenáán ky- 

symyksen ratkaisemiseksi eri- 

tyisin sopimuksin. Neuvotte- 

lujen tulokset on mahdolli- 

simman pian annettava tie- 

doksi muiden sopimusval- 

tioiden asianomaisille viran- 

omaisille. 

Milloin — sopimusvaltion 

asianomainen viranomainen 

katsoo, ettá kaikkien sopi- 

musvaltioiden asianomaisten 

viranomaisten on neuvotel- 

tava keskenáán támán sopi- 

muksen tulkinnasta tai so- 

veltamisesta, neuvottelut on 

káytává támán valtion pyyn- 

nöstá. í 

21 artikla 

Tátá sopimusta ei sovel- 

leta 

Norjan osalta: Huippu- 
vuorilla eiká Jan Mayenilla, 

eiká myöskáán Norjan Eu- 

roopan  ulkopuolella ole- 
vissa alusmaissa,; 

31. desember 1972. 

ráckning betráffande skat- 
ter och avgifter enligt arti- 
kel 2 c), d) och e) och om 

uppbörd av skatt í vissa 
fall, t. ex. í frága om s.k. 

gránsgángare, samt betráf- 

fande rántor, ráttegángs- 

kostnader, viten och andra 

liknande belopp, som utgár 
í samband med beskattning 

eller indrivning, om fast- 

stállande av kurs för om- 

rákning av belopp, som skall 

indrívas, samt om redovis- 

ning av indrivna belopp. 

Om svárigheter eller tvi- 

velsmál uppkommer mellan 

tvá eller flera av de avtals- 
slutande staterna rörande 

tolkning eller tillámpning av 
detta avtal, skall de behöriga 

myndigheterna í dessa sta- 
ter överlágga för att söka lö- 
sa frágan genom sárskild 
överenskommelse. Resultatet 

av sádana överlággningar 
skall snarast delges behöriga 

myndigheter í Övriga avtals- 
slutande stater. 

Finner behörig myndighet 

i en av de avtalsslutande 

staterna att överlággningar 

i frága om tolkning eller 

tillámpning av detta avtal 

bör ske mellan de behöriga 
myridigheterna í samtliga av- 

talsslutande stater, skall sá- 

dana  överlággningar  ága 

rum pá begáran av denna 

stat. 

Artikel 21 

Detta avtal skall icke till- 

lámpas 

för Danmarks vidkom- 

mande: pá Fárðarna och í 
Grönland;



31. desember 1972. 

gjöld samkvæmt 2. gr. c), 
d) og e) og um innheimtu 

skatta í sérstökum tilvikum, 

t. d. vegna þeirra, sem sækja 
vinnu yfir landamæri, enn- 
fremur um vexti, máls- 

kostnað, févíti og aðrar þess 
háttar greiðslur, sem á eru 

lagðar við skattaálagningu 
eða innheimtu, um ákvörð- 

un á gengi við umreikning 

á fjárhæðum, sem innheimta 

á, svo og um reikningsskil á 

innheimtu fé. 

Komi upp erfiðleikar eða 
vafi milli tveggja eða fleiri 
aðildarríkja um túlkun eða 
framkvæmd á samningi 
þessum, skulu bær stjórn- 
völd í þessum ríkjum eiga 
með sér viðræður til þess 
að reyna að leysa málið 
með sérstöku samkomulagi. 
Niðurstöður slíkra viðræðna 
skal tilkynna bærum stjórn- 

völdum .í öðrum aðildar- 
ríkjum svo fljótt sem unnt 
er. 

Telji bær stjórnvöld í einu 

aðildarríkjanna, að viðræð- 
ur um túlkun eða fram- 
kvæmd á samningi þessum 

eigi að fara fram milli bærra 

stjórnvalda í öllum aðildar- 
ríkjunum, skulu slíkar við- 
ræður fara fram samkvæmt 

ósk þessa ríkis. 

21. gr. 

Samningi þessum skal eigi 
beita 

að því er Danmörku 
varðar: í Færeyjum og á 
Grænlandi; 
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stand vedrgrende skatter og 

avgifter etter artikkel 2 c), 

d) og e) og om oppkreving 

av skatt í visse tilfelle, 

f. eks. vedrgrende sákalte 

grensegjengere, samt vedrð- 

rende renter, rettergangsom- 
kostninger, bóter og andre 

lignende belgp som utskri- 
ves í samband med beskat- 

ning eller inndriving, om 

fastsetting av kurs for om- 

regning av belgp som skal 

inndrives samt cm avreg- 

ning av belgp som er dre- 

vet inn. 

Hvis det oppstár vanske- 
ligheter eller tvilsspórsmál 

mellom to eller flere av de 

kontraherende  stater om 
tolkningen eller anvendel- 

sen av denne avtale, skal de 

kompetente . myndigheter í 

disse statene forhandle for á 

forsgke á lóse spórsmálene 

gjennom særskilt avtale. Re- 

sultatet av slike forhandlin- 

ger skal snarest meddeles 

de kompetente myndigheter 
i de gvrige kontraherende 

stater. 

Finner den kompetente 

myndighet í en av de kon- 

traherende stater at for- 

handlinger om spgrsmál om 

tolkning eller anvendelse av 

denne avtale bór skje mel- 

lom kompetente myndighe- 
ter í samtlige kontrahe- 

rende stater, skal slike for- 

handlinger finne sted pá an- 
modning fra denne stat. 

Artikkel 21 

Denne avtale skal ikke fá 
anvendelse 

for Norges vedkommende 

pá Svalbard og Jan Mayen 
samt de norske besittelser 

utenfor Europa, 

Nr. 111. 

ráckning betráffande skat- 

ter och avgifter enligt arti- 

kel 2 c), d) och e) och om 

uppbörd av skatt í vissa fall, 

t. ex. í frága om s.k. gráins- 
sángare, samt betráffande 

rántor, ráttegángskostnader, 

viten och andra liknande be- 

lopp, som utgár í samband 
med beskattning eller indriv- 

ning, om faststállande av 

kurs för omrákning av be- 

lopp, som skall indrivas, 

samt om redovisning av in- 

drivna belopp. 

Om svárigheter eller tvi- 
velsmál uppkommer mellan 

tvá eller flera av de avtals- 

slutande staterna rörande 

tolkning eller tilláimpning av 
detta avtal, skall de behöri- 

ga myndigheterna í dessa 

stater överlágga för att söka 

lösa frágan genom sárskild 
överenskommelse. Resultatet 

av sádana överlággningar 

skall snarast delges behörigá 

myndigheter í öyriga avtals- 
stutande stater. 

Finner behörig myndighet 
i en av de *ávtalsslutande 
staterna att överlággningar 

i frága om,tolkning eller till- 

limpningsav detta avtal bör 
ske mellah de behöriga myn- 
digheterna í samtliga avtals- 
slutande stater, skall sádana 

överliggningar ága rum pá 

begáran av denna stat. 

Artikel 21 

Detta avtal skall icke till- 

lámpas 

för Danmarks vidkom- 

mande: pá Fárðarna och i 
Grönland;
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for Norges vedkommende: 
pá Svalbard og Jan Mayen 
samt pá de norske besiddel- 
ser uden for Europa. 

Artikel 22 

Denne aftale træder í 
kraft fra begyndelsen af det 
kalenderár, som fðlger nær- 

mest efter det ár, da samt- 

lige kontraherende stater 

har meddelt det svenske 

udenrigsdepartement, at de 
konstitutionelle foranstalt- 

ninger, som er ngðdvendige 

for aftalens ikrafttrædelse er 

sennemfgrt. Det svenske 

udenrigsdepartement under- 
retter de gvrige kontrahe- 
rende stater om modtagel- 

sen af disse meddelelser. 

Artikel 23 

Efter at denne aftale er 
trádt í kraft, skal dens be- 

stemmelser anvendes pá sa- 
ger, som er indkommet ef- 
ter ikrafttrædelsen til den 
kompetente  myndighed í 
den stat, til hvilken anmod- 

ningen er rettet. 

Nedennæynte aftaler skal 

ophgre med at gælde og skal 
sidste gang anvendes for sá 
vidt angár sager, som er 
indkommet til den kompe- 
tente myndighed 1 den stat, 

til hvilken begæringen er 

rettet fgr ikrafítrædelsen af 

denne aftale: 

Aftale af 10. marts 1943 
mellem Finland og Sverige 
om bistand i skattesager; 

Aftale af 17. december 

1949 mellem Norge og Sve- 

rige om bistand í skatte- 
sager; 

Aftale af 27. oktober 1953 
mellem Danmark og Sverige 

om bistand í skattesager; 
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Tanskan osalta: Fársaaril- 

la eiká Grönlannissa. 

22 artikla 

Támá  sopimus  tulee 
voimaan sitá vuotta láhinná 

seuraavan  kalenterivuoden 

alusta alkaen, jona kaikki 
sopimusvaltiot ovat ilmoit- 
taneet Ruotsin ulkoasiainde- 

partementille, ettá sopimuk- 
sen voimaantulon vaatimat 

valtiosinnön mukaiset toi- 

menpiteet on  suoritettu. 
Ruotsin  ulkoasiaindeparte- 
mentti ilmoittaa muille sopi- 
musvaltioille náiden ilmoi- 

tusten vastaanottamisesta. 

23 artikla 

Támán sopimuksen voi- 
maantultua on sen mááráyk- 

siá sovellettava asioihin, jot- 

ka ovat voimaantulon jál- 
keen saapuneet sen valtion, 
jolle esitys osoitetaan, asian- 
omaiselle viranomaiselle. 

Jáljempáná mainitut sopi- 
mukset lakkaavat olemasta 
voimassa ja niitá soveiletaan 
viimeisen kerran asioihin, 
jotka ovat saapuneet sen 
valtion, jolle esitys osoite- 

taan, asianomaiselle viran- 
omaiselle ennen támán sopi- 
muksen voimaantuloa: 

Suomen ja Ruotsin válillá 
virka-avusta veroasioissa 10 

páivána maaliskuuta 1943 
tehty sopimus; 

Norjan ja Ruotsin válillá 
virka-avusta veroasioissa 17 
páiváná  joulukuuta 1949 
tehty sopimus; 

Ruotsin ja Tanskan válillá 
virka-avusta veroasioissa 27 

páiváná lokakuuta 1953 teh- 

ty sopimus; 

31. desember 1972. 

för Norges vidkommande: 
pá Svalbard och Jan Mayen 
samt de norska besittning- 
arna utom Europa. 

Artikel 22 

Detta avtal tráder í kraft 
med ingángen av det ka- 
lenderár som följer nármast 
efter det ár dá samtliga av- 
talsslutande stater meddclat 
det svenska utrikesdeparte- 
mentet att de konstitutionel- 
la átgárder som kráves för 
avtalets ikrafttrádande ge- 

nomförts. Det svenska utri- 
kesdepartementet underrát- 
tar de övriga avtalsslutande 
staterna om mottagandet av 

dessa meddelanden, 

Artikel 23 

Sedan detta avtal trátt í 
kraft skall dess bestámmel- 
ser tillimpas pá árenden 
som inkommit efter ikraft- 
trádandet till den behöriga 
myndigheten i den stat till 
vilken framstállningen rik- 
tas. 

Nedanstáende avtal skall 
upphöra att gálla och skall 
sista gángen tillimpas be- 
tráffande árenden som in- 

kommit till den behöriga 

myndigheten í den stat till 

vilken framstállningen rik- 
tas före ikrafttrádandet av 
detta avtal: 

Avtal den 10 mars 1943 

mellan Finland och Sverige 
angáende handráckning í 
skatteárenden; 

Avtal den 17 december 
1949 mellan Norge och 
Sverige angáende handráck- 
ning í skatteirenden; 

Ayvtal den 27 oktober 
1953 mellan Danmark och 
Sverige angáende handrick- 
ning í skatteárenden;



31. desember 1972. 

að því er Noreg varðar; 
á Svalbarða og Jan Mayen 
svo og á hinum norsku 
landsvæðum utan Evrópu. 

22, gr. 

Samningur þessi öðlast 
gildi við upphaf þess alm- 
anaksárs, sem næst kemur 
eftir því ári, er öll aðildar- 
ríkin hafa tilkynnt sænska 
utanríkisráðuneytinu, að 
uppfylltar hafi verið þær 
stjórnskipulegu kröfur, sem 
serðar eru til gildistöku 
þessa samnings. Sænska 
utanríkisráðuneytið tilkynn- 
ir hinum aðildarríkjunum 
um móttöku þessara tilkynn- 
inga. 

23. gr. 

Þegar samningur þessi 
hefir tekið gildi, skal ák- 
væðum hans beitt um mál, 
sem borizt hafa eftir gild- 
istökuna til viðkomandi 
stjórnvalds í því ríki, sem 
beiðni er beint til. 

Eftirfarandi — samningar 
skulu falla úr gildi, og skal 

síðast beita þeim við mál, 
sem borizt hafa viðkomandi 
stjórnvaldi í því ríki, sem 
beiðni er beint til, fyrir gild- 
istöku þessa samnings: 

Samningur, dags. 10. marz 
1943, milli Finnlands og 
Svíþjóðar um aðstoð í skatt- 
amálum; 

Samningur, dags. 17. des- 
ember 1949, milli Noregs 
og Svíþjóðar um aðstoð í 
skattamálum; 

Samningur, dags. 27. okt- 

óber 1953, milli Danmerk- 
ur og Svíþjóðar um aðstoð 
í skattamálum; 

291 

for Danmarks vedkom- 
mende pá Færgyene og pá 
Grgnland. 

Artikkel 22 

Denne avtale trer í kraft 
ved begynnelsen av det ka- 
lenderár som fglger nær- 

mest etter det ár da sámt- 
lige  kontraherende stater 
meddeler det svenske. uten- 

riksdepartementet at de for- 
fatningsmessige tiltak som 
kreves for avtalens ikraft- 
tredelse, er sjennomfgrt. Det 
svenske utenriksdepartement 
meddeler de gvrige kontra- 

herende stater om mottagel- 

sen av disse meldinger. 

Artikkel 23. 

Etter at denne avtale er 
trádt í kfaft skal dens be- 
stemmelser fá anvendelse pá 
saker som etter ikrafttredel- 
sen er kommet inn til den 
kompetente myndighet í den 
stat. som anmodningen er 

rettet til. 

De avtaler som er neyvnt 
nedenfor, skal opphóre á 

gjelde og skal siste gang fá 
anvendelse pá saker som er 
kommet inn til den kompe- 
tente myndighet í den stat 

som anmodningen er rettet 

til fór ikrafttredelsen av den- 

ne avtale: 

Avtale av 10. mars 1943 
mellom. Finland og Sverige 

om bistand í skattesaker; 

Ayvtale av 17. desember 

1949 mellom Norge og Sve- 

rige om Þistand í skattesa- 

ker; 

Avtale av 27. oktober 
1953 mellom Danmark og 

Sverige om bistand í skatte- 
saker; 

Nr. 111. 

för Norges vidkomman- 
de: pá Svalbard och Jan 
Mayen samt de norska be- 
sittningarna utom Europa. 

Artikel 22 

Detta avtal tráder í kraft 
med ingángen av det kalen- 
derár som följer nármast 
efter det ár dá samtliga av- 
talsslutande stater meddelat 
det svenska utrikesdeparte- 
mentet att de konstitutio- 
nella átgárder som kráves 
för avtalets ikrafttrádande 
senomförts. Det svenska ut- 

rikesdepartementet  under- 
ráttar de övriga avtalsslutan- 
de staterná om mottagandet 
av dessa meddelanden. 

Artikel 23 

Sedan detta avtal trátt í 
kraft skall dess bestámmel- 
ser tilláimpas pá árenden 
som inkommit efter ikraft- 
trádandet till den behöriga 
myndigheten í den stat till 

vilken framstállningen rik- 
tas. 

Nedanstáende avtal skall 
upphöra att gálla och skall 
sista gángen tillimpas be- 
tráffande árenden som in- 

kommit till den behöriga 
myndigheten í den stat till 
vilken framstállningen rik- 
tas föfe ikrafttrádandet av 
detta avtal: 

Avtal den 10 mars 1943 
mellan Sverige och Finland 

angáende handráckning i 
skatteárenden; 

Ayvttal den 17 december 

1949 mellan Sverige och 
Norge angáende handrick- 
ning í skatteárenden; 

Avtal den 27 oktober 
1953 mellan Sverige och 
Danmark angáende hand- 

ráckning í skatteárenden;



Nr. 111. 

Aftale af 29. marts 1954 
mellem Finland og Norge 

om Þistand í skattesager: 

Aftale af 18. juli 1955 
mellem Danmark og Fin- 

land om bistand í skatte- 

sager; samt 

Aftale af 23. maj 1956 

mellem Danmark og Norge 

om bistand í skattesager. 

Artikel 24 

Denne aftale skal forblive 

i kraft uden tidsbegræns- 

ning, men de kontraherende 

stater kan ad diplomatisk 

vej opsige aftalen ved un- 

derretning til cnhver af de 
andre kontraherende stater 

senest 6 máneder fór ud- 

gangen af et kalenderár. Er 

opsigelsesfristen  iagttaget, 

ophórer aftalen at gælde í 

forholdet mellem den stat. 

som har företaget opsigelsen 

og de gvrige kontraherende 

stater med kalenderárets ud- 

gang. 
Anmodning om bistand, 

som er indkommet til den 

kompetente  myndighed í 

den stat, til hvilken anmod- 

ningen er rettet inden af- 

talen er ophgrt med at gæl- 

de, skal efterkommes í over- 

ensstemmelse med aftalens 

bestemmelser. 

Aftalen skal deponeres í 

det svenske udenrigsdepar- 

tement og bekræftede af- 

skrifter skal af det svenske 

udenrigsdepartement tilstil- 

les hver af de kontraheren- 

de staters regeringer. 

Til bekræftelse heraf har 
undertegnede, dertil behg- 
rigt bemyndigede, underteg- 

net denne aftale og forsynet 
samme med deres segl. 
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Suomen ja Norjan válillá 

virka-avusta veroasioissa 29 
páiváná maaliskuuta 1954 

tehty sopimus; 

Suomen ja Tanskan válil- 

lá virka-avusta veroasioissa 

18 páiváná heinákuuta 1955 

tehty sopimus; seka 

Norjan ja Tanskan válil- 

lá virka-avusta veroasioissa 

23 páivánátoukokuuta 1956 

tehty sopimus. 

24 artikla 

Támá sopimus on voi- 

massa ilman aikarajoitusta, 

mutta sopimusvaltio voi ir- 
tisanoa sopimuksen diplo- 
maattiteitse — ilmoittamalla 

tástá muille sopimusvaltioil- 

le viimeistáán kuusi kuu- 

kautta ennen kalenterivuo- 

den pááttymistá. Jos irtisa- 

nomisaikaa on noudatettu, 

sopimus lakkaa  olemasta 

voimassa irtisanomisen toi- 

mittaneen valtion ja muiden 
sopimusvaltioiden válillá ka- 
lenterivuoden pááttvessá. 

Virka-apua koskevaan esi- 
tygseen, joka ennen kuin so- 
pimus on lakannut olemasta 

volmassa, on saapunut sen 
valtion, jolle esitys on osoi- 

tettu, asilanomaiselle viran- 

omaiselle, on suostuttava so- 

pimuksen mááráysten mu- 

kaisesti. 

Sopimus on talletettava 
Ruotsin  ulkoasiaindeparte- 
menttiin ja on Routsin ulko- 

asiaindepartementin toimi- 

tettava  oikeaksi todistetut 
jáljennökset siitá kullekin 
sopimusvaltion hallitukselle. 

Támán vakuudeksi ovat 

allekirjoittaneet, siihen 

aslanmukaisesti valtuutettui- 

na, allekirjoittaneet támán 

sopimuksen ja varustaneet 

sen sineteilláán. 

31. desember 1972. 

Avtal den 29 mars 1954 
mellan Finland och Norge 

angáende handráckning i 
skatteárenden; 

Avtal den 18 juli 1955 
mellan Finland och Dan- 

mark angáende handráck- 
ning í skatteárenden; samt 

Avtal den 23 maj 1956 
mellan Danmark och Norge 

om handráckning í skatte- 

árenden. 

Artikel 24 

Detta avtal skall förbli í 
kraft utan tidsbegránsning 

men avtalsslutande stat kan 

pá diplomatisk vág uppsiga 
avtalet genom underráttelser 

till envar av de andra av- 

talsslutande staterna senast 

sex mánader före utgángen 
av ett kalenderár. Har upp- 

ságningstiden lakttagits upp- 

hör avtalet att gálla í för- 

hállandet mellan den stat 

som verkstállt uppságningen 

och övriga  avtalsslutande 

stater med kalenderárets ut- 

sáng. 

Framstállning om hand- 

ráckning, som inkommit till 

behörig myndighet í den stat 

till vilken framstállningen 

ríktats innan avtalet upphört 
att gálla, skall efterkommas 

í enlighet med avtalets be- 

stámmelser. 

Avtalet skall vara depo- 

nerat 1 det svenska utrikes- 

departementet och bestyrkta 

avskrifter skall av det svens- 
ka utrikesdepartmentet till- 
stállas var och en av de av- 

talsslutande staternas rege- 

ringar. 

Till bekráftelse hárav har 
undertecknade, dártill ve- 

derbörligen bemyndigade, 

undertecknat detta avtal och 

försett detsamma med sina 

sigill.



31. desember 1972. 

Samningur, dags. 29. marz 
1954, milli Finnlands og 

Noregs um aðstoð í skatta- 
málum; 

Samningur, dags 18. júli 
1955, milli Danmerkur og 

Finnlands um aðstoð í 
skattamálum; og 

Samningur, dags. 23. maí 

1956, milli Danmerkur og 

Noregs um aðstoð í skatta- 
málum. 

24. gr. 

Samningur þessi gildir án 
tímatakmörkunar, en hvert 

aðildarríki getur sagt honum 
upp eftir diplómatískum 
leiðum með tilkynningu til 
sérhvers hinna aðildarríkj- 
anna í síðasta lagi sex 
mánuðum fyrir lok alman- 

aksárs. Hafi ákvæðanna um 
uppsagnartíma verið gætt, 
fellur samningurinn úr gildi 

í samskiptum milli þess 
ríkis, sem sagt hefir honum 

upp, og annarra aðildarríkja 
frá og með lokum þess alm- 
anaksárs. 

Hafi beiðni um aðstoð 
borizt bæru stjórnvaldi í því 
ríki, sem aðstoðar er óskað 
í, áður en samningurinn 

fellur úr gildi, skal farið 

með hana samkvæmt ákvæð- 
um samningsins. 

Samningurinn skal varð- 

veittur í  utanríkisráðu- 
neyti Svíþjóðar, og sænska 
utanríkisraðuneytið skal 
senda ríkisstjórn hvers 

aðildarríkis staðfest endurrit. 

Til staðfestingar þessu 

hafa undirritaðir fulltrúar, 

sem til þess hafa fullgilt um- 

boð, ritað undir þennan 

samning og sett við innsigli 
sín. 

293 

Avtale av 29. mars 1954 
mellom Norge og Finland 
om bistand í skattesaker; 

Avtale av 18. juli 1955 

mellom Danmark og Fin- 

land om bistand í skattesa- 

ker; 

Avtale av 23. mai 1956 

mellom Norge og Danmark 

om bistand í skattesaker. 

Artikkel 24 

Denne avtale skal være 1 

kraft uten tidsbegrensning, 

men de kontrahenrede sta- 

ter kan pá diplomatisk vei 
si opp avtalen ved under- 

retning til hver av de andre 

kontraherende stater senest 

seks máneder fðr utgangen 

av et kalenderár. Er opp- 

sigelsesfristen iakttatt, opp- 

hgrer avtalen á gjelde í for- 

holdet mellom den stat som 

har sagt opp avtalen og de 

gvrige kontraherende stater 

ved utgangen av kalender- 
áret. 
Anmodning om bistand 

som er kommet inn til kom- 
petent myndighet í den stat 

som anmodningen er rettet 
til innen avtalen opphórer 

á gjelde, skal etterkommes 
i henhold til avtalens be- 

stemrnelser. 

Avtalen skal være depo- 
nert í det svenke utenriks- 

departement som vil over- 

sende bekreftede avskrifter 

til hver av de kontraheren- 

de staters regjeringer. 

Til bekreftelse av dette 

har underíegnede, som er 

behgrig bemyndiget, under- 

tegnet denne avtale og for- 

synt den med deres segl, 

Nr. 111. 

Avtal den 29 mars 1954 

mellan Finland och Norge 
angáende handráckning í 
skatteárenden; 

Avtál den 18 juli 1955 

mellan Danmark och Fin- 

land angáende handráck- 

ning í skatteárenden; samt 

Avtal den 23 maj 1956 

mellan Danmark och Norge 

om handráckning í skatte- 
árenden. 

Artikel 24 

Detta avtal skall förbli í 
kraft utan tidsbegránsning 

men avtalsslutande stat kan 

pá diplomatisk vág upp- 
sága avtalet genom under- 

ráttelser till envar av de 

andra avtalsslutande stater- 

na senast sex mánader före 

utgángen av ett kalenderár. 

Har uppságningstiden iakt- 

tagits upphör avtalet att gál- 

la í förhállandet mellan den 
stat som verkstállt uppság- 

ningen och övriga avtalsslu- 
tande stater med kalender- 

árets utgáng. 
Framstállning om hand- 

ráckning, som inkommit till 

behörig myndighet í den stat 

till vilken framstállningen 

riktats innan avtalet upphört 
att gálla, skall efterkommas 

i enlighet med avtalets be- 

stámmelser. 

Avtalet skall vara depo- 

nerat í det svenska utrikes- 

departementet och bestyrk- 

ta avskrifter skall av det 

svenska utrikesdepartemen- 

tet tillstállas var och en av 

de avtalsslutande staternas 

regeringar. 

Till bekraftelse hárav har 

undertecknade, dártill veder- 

börligen bemyndigade, un- 

dertecknat detta avtal och 

försett detsamma med sina 

sigill.



Nr. 111. 

Udfærdiget í Stockholm í 

et eksemplar pá det danske, 
det finske, det islandske, det 

norske og det svenske sprog, 

idet der pá det svenske 
sprog er udfærdiget to teks- 

ter, en for Finland og en for 

Sverige, —hvilke  samtlige 

tekster har lige gyldighed, 

den 9. november 1972. 
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Tehty Tukholmassa 9 
páiváná marraskuuta 1972 

yhteni suomen-, islannin, 

norjan-, ruotsin- ja tanskan- 

kielisená kappaleena, jossa 
ruotsin kielellá on kaksi 

tekstiá, toinen Suomea ja 

toinen Ruotsia varten, kaik- 

kien teksticn ollessa yhtá to- 

distusvoimaiset. 

E. Schram-Nielsen 

Max Jakobson 

31. desember 1972. 

Som skedde i Stockholm 

i ett. exemplar pá finska, 
danska, islándska, norska 

och svenska spráken, varvid 
pá svenska spráket utfáir- 
dades tvá texter, en för Fin- 

land och en för Sverige, 

vilka samtliga texter har li- 

ka vitsord, den 9 november 

1972.



31. desember 1972. 

Gert í Stokkhólmi í einu 
cintaki á hverju þessara 
mála: íslenzku, dönsku, 

finnsku, norsku og sænsku, 

og eru sænsku textarnir 

tveir, annar fyrir Finnland, 

hinn fyrir Svíþjóð, og skulu 
allir textar jafngildir, hinn 
9. nóvember 1972. 
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Utferdiget í Stockholm í 
ct eksemplar pá norsk, 

dansk, finsk, islandsk og 

svensk, hvorav det pá svensk 
er utfediget to tekster, en for 

Finland og en for Sverigc, 
slík at samtlige tekster har 
samme gyldighct, den 9. no- 
vember 1972. 

Sveinn Björnsson 

Henr, A. Broch 

Sven-Eric Nilsson 

Nr. 111. 

Som skedde í Stockholm 

i ett exemplar pá svenska, 
danska, finska, islándska och 

norska spráken, varvid pá 
svenska spráket utfárdades 
tvá texter, en för Sverige och 

en för Finland, vilka samt- 

liga texter har líka vitsord, 

den 9 november 1972.



Nr. 112. 296 31. desember 1979. 

LÖG 

um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67 frá 20. apríl 1971. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
d-liður 6. greinar orðist svo: 
Öllum heimildarsamningum við heilbrigðisstéltir og heilbrigðisstofnanir. 

2. gr. 
8. grein orðist svo: 
Aðalskrifstofur Tryggingastofnunar ríkisins eru í Reykjavík. 
Utan Reykjavíkur skal Tryggingastofnunin hafa umboðsskrifstofur, og fer um 

staðarval, fyrirkomulag og rekstur eftir ákvörðun tryggingaráðs. 
Í hverju sveitarfélagi, þar sem ekki er umboðsskrifstofa Tryggingastofnunar 

ríkisins, skal sveitarstjórn heimilt í samráði við tryggingaráð að tilnefna sérstakan 
trúnaðarmann Tryggingastofnunarinnar, sem annast upplýsingastörf og tengsl íbúa 
sveitarfélags við umboðsskrifstofu. Tryggingastofnunin ákveður og greiðir þóknun 
til trúnaðarmanna. 

3. gr. 
Síðasta málsgrein 15. greinar orðist svo: 
Tryggingaráði er heimilt að greiða einstæðum feðrum, sem halda heimili fyrir 

börn sín, sambærileg laun, svo og einstæðu fósturforeldri. 

4. gr. 
Í stað a—-d-liðs 20. greinar komi: 

a. Ríkissjóður 86%. 
b. Atvinnurekendur 14%. 

5. gr. 
23. grein falli niður. 

6. gr. 
24. grein falli niður. 

7. gr. 
Við 1. mgr. 38. greinar bætist: 
Ríkisendurskoðunin annast endurskoðun reikninga sjúkrasamlaganna. 

8. gr. 
40. grein orðist svo: 
Allir landsmenn eru sjúkratryggðir í sjúkrasamlagi, þar sem þeir eiga lögheimili. 

Hjón skulu vera í sama sjúkrasamlagi og með þeim skulu tryggð börn þeirra, 16 ára 
og yngri. Sama á við um stjúpbörn og fósturbörn. 

Sjúkrasamlag gefur út réttindaskírteini til hvers samlagsmanns og gildir það 
meðan hann er í samlaginu. 

9. gr. 
41. grein falli niður. 

10. gr. 
Upphaf 1. málsgreinar 43. greinar orðist svo: 
Auk þeirra réttinda, sem um ræðir í 42. gr. skal sjúkrasamlag veita þá hjálp, 

sem hér er talin:
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11. gr. 
44. grein orðist svo: 
Sjúkrasamlögin greiða sjúkradagpeninga, ef samlagsmaður, sem er 17 ára og 

eldri og ekki nýtur elli- og örorkulifeyris, verður algerlega óvinnufær, enda leggi 
hann niður vinnu og kaup hans og aðrar vinnutekjur falli niður. 

Sjúkradagpeningar eru ekki greiddir lengur en 52 vikur samtals á hverjum 24 
mánuðum. Þó er samlagsstjórn heimilt að ákveða, að dagpeningar skuli greiddir 
lengur, ef lækningatilraunum er ekki lokið og óvíst er, hvort um varanlega örorku 
er að ræða. 

Samlagsmenn njóla sjúkradagpeninga frá og með 11. veikindadegi, ef þeir eru 
óvinnufærir a. m. k. í 14 daga. Upphaf biðtímans miðast við þann dag, þegar læknis 
er fyrst vitjað eða sjúklingurinn fluttur í sjúkrahús. 

Sjúkradagpeningar skulu ekki vera hærri en slysadagpeningar samkvæmt 33. 
grein og ekki lægri en kr. 309.00 á dag fyrir einstakling 17 ára og eldri og kr. 84.00 
fyrir hvert barn á framfæri, þar með talin börn utan heimilis, sem umsækjandi 
sannanlega greiðir með, samkv. meðlagsúrskurði eða skilnaðarleyfisbréfi. 

Sjúkradagpeningar vegna annarra starfa en húsmóðurstarfa mega ekki vera hærri 
en sem nemur % þeirra vinnutekna, sem hlutaðeigandi hefur misst vegna veikind- 

anna. Skal í þessu sambandi að jafnaði höfð hliðsjón af tekjum hans síðustu 2 
mánuðina áður en veikindin hófust. 

Nú dvelst sá, sem dagpeninga nýtur, í sjúkrahúsi eða hæli á kostnað sjúkrasam- 
lags síns, og má þá lækka dagpeninga hans um allt að þriðjung, ef hann á heimili 
sinu hefur fyrir öðrum að sjá, ella allt að % hlutum. Lækkunin tekur þó ekki til 
sjúkradagpeninga vegna barna sjúklings. 

Nú greiðir vinnuveitandi laun í veikindaforföllum, og renna þá dagpeninga- 
greiðslur samkvæmt 4. málsgr. þessarar greinar til vinnuveitandans þann tíma, þó 
aldrei hærri greiðsla en sem nemur % hlutum launanna. 

Dagpeningar eru ekki greiddir þeim, sem í verkfalli á, nema hann hafi átt rétt 

til dagpeninga, áður en verkfall hófst. 

12. gr. 
45. gr. 1. og 2. málsgr. orðist svo: 
Leita skal staðfestingar Tryggingastofnunar ríkisins á samningum, sem sjúkra- 

samlög gera um greiðslur til fullnægingar ákvæðum 42. og 43. greinar. Samningar, 
sem gilda fyrir samlög almennt eða tiltekinn flokk samlaga, eru þó að jafnaði gerðir 
af Tryggingastofnuninni fyrir hönd viðkomandi samlaga. Sé um að ræða héraðslækni, 
sem situr í kauptúni eða kaupstað, getur sjúkrasamlag á þeim stað með samþykki 

Tryggingastofnunarinnar krafizt þess, að hann taki að sér að gegna heimilislæknis- 
störfum gegn föstu gjaldi. Takist samningar ekki, ákveður heilbrigðisstjórnin greiðsl- 
una með tilliti til gjaldskrárinnar eða gildandi samninga um heimilislæknisstörf á 

samsvarandi stöðum. 
Náist ekki samkomulag, skal gerðardómur ákveða samningskjörin. Tilnefna 

samningsaðilar einn gerðarmann hvor, en Hæstiréttur skipar oddamann. Verði dóm- 
urinn ekki fullskipaður þannis, tilnefnir Hæstiréttur þá. sem vanta kann. 

13. gr. 
Síðasta málsgrein 45. greinar falli niður. 

14. gr. 
1. málsgrein 47. greinar falli niður. 
Að öðru leyti orðist 47. greinin svo: 
Í reglum, sem Tryggingastofnunin setur og ráðherra staðfestir, skulu sett nánari 

fyrirmæli um flutning manna á milli samlaga og um greiðslu sjúkrabóta, þegar svo
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stendur á. Má þar ákveða, að hinn tryggði skuli sjálfur bera kostnað sinn að nokkru 
eða öllu leyti, ef hann vanrækir að tilkynna lögheimilisbreytingu. 

Í reglum settum á sama hátt má og ákveða gagnkvæma þjónustu og aðstoð sam- 
laganna hvers við annars meðlimi. Að svo miklu leyti sem slík sagnkvæm aðstoð 
verður ákveðin, fer um greiðslur til lækna, lyfjabúða og annarra, sem láta læknis- 
hjálp í té, eftir sömu reglum og um greiðslur fyrir eigin meðlimi samlagsins. 

15. gr. 
48. grein falli niður. 

16. gr. 
49. grein orðist svo: 
Af kostnaði vegna sjúkrasamlaga greiðir ríkissjóður 90%, en sveitarsjóðir 10%. 

Framlagi sveitarsjóða skal Tryggingastofnunin jafna niður á sveitarfélög samlags- 
svæðisins í réttu hlutfalli við fjölda íbúa 16 ára og eldri miðað við síðasta manntal. 
Fyrir lok júlímánaðar ár hvert skal Tryggingastofnun ríkisins hafa sert áætlun um 
útgjöld sjúkratrygginganna, þ. e. einstakra sjúkrasamlaga og sjúkratryggingadeildar 
Tryggingastofnunar ríkisins, fyrir næsta almanaksár. Áætlunina skal þá þegar senda 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu til staðfestingar. Auk áætlaðra útgjalda 
má gera ráð fyrir tillagi til varasjóðs sjúkratryggingadeildar, allt að 2% af áætluð- 
um útgjöldum. 

Framlag ríkissjóðs til sjúkratrvgginganna greiðist Tryggingastofnun ríkisins með 
jöfnum mánaðargreiðslum fyrir 10. hvers mánaðar. Tryggingastofnun ríkisins greiðir 
sjúkrasamlögunum af framlagi ríkissjóðs í samræmi við fjárhagsáætlun, þegar tekið 
hefur verið tillit til hluta sveitarfélaga, sem sjúkrasamlögin innheimta sjálf. 

Framlög sveitarfélaga greiðist til sjúkrasamlaganna ársfjórðungslega eftir á, 
miðað við fjárhagsáætlun. 

17. gr. 
50. gr. orðist svo: 
Bætur samkvæmt lögum þessum teljast bætur greiddar í peningum og hjálp til 

sjúkra og slasaðra, sem veitt er á annan hátt. 
Fjölskyldubætur skulu greiddar án tillits til annarra bóta. Að öðru leyti getur 

enginn samtímis notið nema einnar tegundar greiddra bóta samkvæmt lögum, þessum 
eða lögum um atvinnuleysistryggingar. Saman mega þó fara: 

a. Bætur til ekkju eða ekkils samkvæmt a-lið 35. greinar og allar bætur aðrar en 
ekkjubætur samkvæmt 17. grein. 

b. Barnalifeyrir, ekkjubætur samkvæmt 17. gr. og dagpeningar. 
c. Barnalífeyrir, mæðralaun, ekkjubætur samkvæmt 17. gr. og dagpeningar vegna 

brottfalls tekna af vinnu utan heimilis, Enn fremur mega fara saman mæðralaun 
og örorkubætur eða ellilífeyrir. 

d. Slysadagpeningar og elli- eða ekkjulífeyrir. 
. Örorkulífeyrir og bætur til ekkju eða ekkils samkvæmt 17. gr. 

Aðrar bætur, ef svo er mælt fyrir í lögunum. m
s
 

Ef maður á rétt á fleiri tegundum bóta en einni, sem ekki geta farið saman, má 
hann taka hærri eða hæstu bæturnar. Nú nýtur umsækjandi um dagpeninga annarra 
lægri bóta, sem veittar eru til langs tíma, og skulu þá dagpeningar nema mismun- 
inum. 

Sjúkrakostnað slysatrygginga vegna manns, sem einnig er tryggður í sjúkra- 
samlagi, greiðir sjúkrasamlagið gegn endurgreiðslu frá slysatryggingum. 

Ef elli-, örorku- eða ekkjulifeyrisþegi dvelst lengur en einn mánuð í stofnun, 
þar sem sjúkratryggingar greiða fyrir hann, fellur lífeyrir hans niður, ef vistin 
hefur verið lengri en 4 mánuðir undanfarandi 24 mánuði. Sé dvölin ekki greidd að 
fullu, er heimilt að greiða lífeyri, allt að því, sem á vantar. Ef hlutaðeigandi er al-
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gerlega tekjulaus, er Tryggingastofnuninni heimilt að greiða honum sjálfum allt að 
25% lágmarksbóta. 

18. gr. 
63. grein falli niður. 

19. gr. 
Í fyrstu línu 65. greinar falli burtu orðin: 
63. grein og. 

20. gr. 
66. grein orðist svo: 
Iðgjöld til lífeyris- eða slysatrygginga skulu innheimt af innheimtumönnum ríkis- 

sjóðs og sveitarsjóða eða sérstökum innheimtustofnunum, sbr. þó ákvæði 1. málsgr. 
64. gr. um iðgjöld af lögskráðum sjómönnum og ökumönnum bifreiða og ákvæði 
næstu málsgreinar hér á eftir. Ákvæði laga nr. 90 1965, þar á meðal um dráttarvexti 
og lögtaksrétt, gilda um innheimtu iðgjalda, þ. á m. um framlag sveitarfélaga til 
sjúkrasamlaga. 

Tryggingastofnun ríkisins innheimtir sjálf iðgjöld, sem ríkissjóði ber að greiða. 
Þá er stofnuninni heimilt að annast sjálf innheimtu iðgjalda tiltekinna ríkisstofn- 
ana, svo og annarra aðila, ef það þykir henta. Um gjald fyrir innheimtu iðgjalda til 
lifeyris- og slysatrygginga fer eftir launalögum og samningum samkvæmt lögum 
nr. 68/1962. 

21. gr. 
67. grein falli niður. 

22. gr. 
68. grein falli niður. 

23. gr. 
69. grein falli niður. 

24. gr. 
Í stað orðanna „25. grein, 36. grein og 48. grein“ í fyrstu línu 70. greinar komi: 

25. og 36. grein. 

25. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1973. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

1. Sýslusamlög taka við hlutverki núverandi héraðs- og hreppasamlaga. Þar til 
formenn sýslusamlaga hafa verið skipaðir og nýjar stjórnir kosnar, hafa núver- 
andi stjórnir héraðssamlaga stjórn sýslusamlaga með höndum. 

2. Eignum eða skuldum héraðssamlaga, miðað við 1. jan. 1972, skal skipta á reikn- 
inga ríkis og sveitarfélaga innan umdæmisins eftir ákvæðum laga nr. 96/1971. 
Hluta sveitarfélaga skal skipta á sveitarfélög eftir íbúafjölda 16 ára og eldri, 
miðað við manntal 1. desember 1971. Inneignir aðila í héraðssamlagi, þannig 
reiknað, skulu færast þeim til eignar og reiknast upp í framlög af þeirra hálfu 
til rekstrar sýslusamlagsins. 

Sýslusamlagið innheimtir skuldir skuldaraðila. 
Sýslusamlög taka við eignum og skuldum eignaraðila í hreppasamlögum hinn 

1. janúar 1973, sbr. ákvæði um skiptingu eigna og skulda í lögum nr. 96/1971. 
Stjórnir hreppasamlaga starfa áfram, þar til reikningsskilum er lokið. Skulu 

þær greiða kröfur á hendur samlaginu, sem stofnað hefur verið til fyrir árslok 
1972 og framvísað er fyrir 1. april 1973. 

Heimilt er sjúkrasamlögum að greiða meiri háttar sjúkrakostnað Íslendinga. 
sem flutzt hafa heim eftir langvarandi búsetu erlendis, til fallinn eftir heim-
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flutninginn, en áður en þeir gátu öðlazt réttindi í sjúkrasamlagi eftir þeim regl- 
um, sem áður giltu. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1979. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Magnús Kjartansson. 

Nr. 113. = 4. júlí 1972. 

LÖG 

um kaup á skuttogurum. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Að ég, samkvæmt 29. gr. laga nr. 78 4. maí 1972 um breyting á 

lögum nr. 40 11. maí 1970 um kaup á sex skuttogurum, hef látið fella efni 
hinna fyrrnefndu laga inn í hin síðarnefndu og gef þau út svo breytt: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að láta smíða allt að þrettán skuttogara í þeim til- 

gangi, að þeir verði seldir einstaklingum, félögum eða bæjar- og sveitarfélögum. 
Til þessara framkvæmda er ríkisstjórninni heimilt að taka lán, er nemi allt að 

80% af byggingarkostnaði skipanna, til þess tíma og með þeim kjörum, sem um semst. 
Veðsetja skal togarana með 1. veðrétti til tryggingar láninu, og skal sú veðsetning 
halda fullu gildi, þótt togararnir verði seldir. 

2. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að leggja fram úr ríkissjóði allt að 7.5% byggingar- 

kostnaðar skipanna á byggingartíma þeirra, og skulu kaupendur skipanna endur- 
greiða þetta framlag, þegar greiðslu lána, sem veitt eru samkvæmt 3. gr., er að fullu 
lokið, samkvæmt reglum, sem ríkisstjórnin setur um það efni. 

3. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að lána kaupendum togaranna allt að 80% af andvirði 

þeirra til allt að 18 ára. Heimilast henni að nota til þess það lán, sem um ræðir í 
1. gr., og taka til viðbótar lán, sem með þarf. Lánin skulu veitt með þeim kjörum, 
sem ríkisstjórnin ákveður, enda skuldbindi kaupendur sig til að greiða til Ríkis- 
ábyrgðasjóðs ákveðinn hundraðshluta af brúttóaflaverðmæti skipanna samkvæmt 
reglum, er ríkisstjórnin setur, og gangi fé þetta til greiðslu afborgana og vaxta af 
lánunum og framlags úr ríkissjóði samkvæmt 2. gr. 

Lán samkvæmt 1. mgr. skulu veitt lántakendum með þeim kjörum, að þeir 
beri halla eða njóti hagnaðar, er verða kann vegna gengisbreytinga, þannig að vaxta- 
og afborganagreiðslur hækki eða lækki í íslenzkum krónum í hlutfalli við slíkar 
breytingar. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, á. júlí 1979. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Lúðvík Jósepsson. 
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FJÁRLÖG 

fyrir árið 1973. 

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

þykki mínu: 

A-HLUTI 
Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana. 

  

1. gr. 
Greiðsluyfirlit ríkissjóðs. 

Þús. kr. 

0 Gjöld .........0..0000000 21 457 234 
Í Tekjur .........000..0 2000 nnn ns 21 970 325 

Tekjur umfram gjöld 513 091 

3 Lánahreyfingar út .....................0.00 000 525 305 
4 Lánahreyfingar inn .....................00 000 36 576 

Mismunur 488 729 

Greiðslujöfnuður: 
Á rekstrarreikningi ......................... 2 513 091 
Á lánahreyfingum ............0.....0. 00 488 729 

Greiðsluafgangur 24 362 

A 38 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr 

81. desember 1972. 

Árið 1973 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru á rekstrar- 
reikningi í þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. gr. 

  

Rekstrar- 

0 Gjöld 
Þús. kr. Þús. kr. 

Æðsta stjórn ríkisins ..................02.0.000.0... 166 714 

Forsætisráðuneytið ................2000200.0 0... 194 068 

101—171 Yfirstjórn ............0.0000 000... 178 578 
901—902 Annað .............0....n nn 15 490 

Menntamálaráðuneytið ..............00.00000...0.00. 4 020 023 

101 Yfirstjórn .........0..2.00000 00... 0... 83 431 
201—884 Fræðslumál ..........0.0000.00. 0... 3 595 861 
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi . 340 731 

Utanríkisráðuneytið ................00..00.0 00... 277 092 

101— 102 Yfirstjórn ............20000. 0... 45 387 
201 Löggæzla á Keflavíkurflugvelli .......... 53 701 
301—399 Sendiráð o. fl. .........20.0000.0 0... 108 320 
401 Alþjóðastofnanir ...........000.00. 000... 69 684 

Landbúnaðarráðuneytið ..............0.0.00..0..0... 930 907 

101—172 Yfirstjórn ..............0..00.0 000... 21 685 
201--299 Búnaðarmál ............000.00. 0. 0... 858 810 
501—504 Skólar ............00..0 0... nn 50 412 

Sjávarútvegsráðuneytið ...............00000. 000... 436 502 

101 Yfirstjórn ............00. 0000... 10 617 
201—-299 Útvegsmál .........0.00.0000.. 0... 402 949 
901 Annað ..........00020 00... 22 936 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ................... 1192 281 

101—102 Yfirstjórn ...........0200 0000... 17 013 
201—284 Dómgæzla, lögreglumál o. fl. ............ 1048 053 
301-—-373 Þjóðkirkjan ..........0.00000 000... 0... 127 215 

Félagsmálaráðuneytið ...........0..0000. 000... 805 933 

101 Yfirstjórn .........000000 0000. 9 250 
271—272 Húsnæðismál .........0.0.0.0. 0... 00... 616 349 
301—999 Önnur félagsmál ..........00000000000... 180 334 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ............ 7 874 700 

101 Yfirstjórn .........00.000 0000. 12128 
271—273 Tryggingamál ............0..0000.0.000.. 7 335 670 
301—-399 Heilbrigðismál ............00.00.00.0.00.. 496 589 
471—501 Annað .........200.00 0000 nn nn 30 813 

Flutt 15 898 220
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3. gr. 

Nr. 114. 

Árið 1973 er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðs verði þær, sem tilgreindar eru á 
rekstrarreikningi skv. þessari grein. 

reikningur. 
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1 Tekjur: 

Skattar. 

Beinir skattar. Þús. kr. Þús. kr. 

Persónuskattar .................0.00000. 0000... 696 945 
Iðgjöld lífeyristrygginga: 
Lifeyristryggingagjald atvinnurekenda .......... 412 800 
Slysa- og atvinnuleysistryggingagjöld: 
Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuið- 
gjald af trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum . 197 745 
Iðgjald til atvinnuleysistryggingasjóðs .......... 86 400 

Eignarskattar .................0000000 0000. 333 555 
Eignarskattar, alm.: 

Eignarskattur einstaklinga ...................... 133 700 
Byggingasjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga .. 1337 
Eignarskattur félaga ............0000000 0000... 171 800 
Byggingasjóðsgjald af eignarskatti félaga ....... 1718 
Erfðafjárskattur: 
Erfðafjárskattur ................0.0.0.0000 0000... 25 000 

Tekjuskattar ....................000 00... 4 603 580 

Tekjuskattar: 

Tekjuskattur einstaklinga ...................... 4 116 000 
Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga ... 41 160 
Tekjuskattur félaga ...............0000.0.00.0... 442 000 
Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti félaga ........ 4420 

Óbeinir skattar. 
Gjöld af innflutningi ..................00.0....0.. 6 802 600 
Aðflutningsgjöld: 
Aðflutningsgjöld ..................... 5 805 000 
Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga . 290 000 

—— 5515 000 
Aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum ........... 25 500 
Byggingariðnaðarsjóðsgjald ..................... 5 500 

Tollstöðvargjald ...............0..0000. 00... 29 000 
Byggingasjóðsgjald af innflutningi .............. 29 000 
Innflutningsgjöld af benzini og gúmmiígjald: 
Innflutningsgjald af benzini ...........00.0.0.... 875 000 
Gúmmígjald .............0..0.0 0020 66 000 
Innflutningsgjald af bifreiðum: 
Innflutningsgjald af bifreiðum ................. 235 000 

Flutt 12 436 680



Nr. 114. 304 

1 09 

110 

111 

112 

113 

114 

Fjármálaráðuneytið 

101—104 Yfirstjórn 00.00.0000... 
0000... 

000... 0... 

Samgönguráðuneytið 

101 Yfirstjórn ............0.00... 0... 
211 Vegamál ..............000 00. 
321—672 Önnur samgöngumál ...............00.... 

Iðnaðarráðuneytið ..........,,.....0..00000000 
101 Yfirstjórn ...........0.0... 0... 
201—299 Iðnaðarmál 

301—371 Orkumál 
0000... 

LK OK ONO 

Viðskiptaráðuneytið 

101 Yfirstjórn ..........00.0.... 0. 
201 Niðurgreiðslur 
902—999 Annað 

0... 

Hagstofa Íslands 

Ríkisendurskoðun 00... 

31. desember 1972. 

Rekstrar- 

Þús. kr. 

53 272 
290 196 
226 930 
579 244. 

8176 
1429 105 

Þús. kr. 

15 898 220 
1149 642 

2 260 952 

387 475 

1715 554 

22 432 

22 959 

  

Flutt 21 457 234
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Nr. 114. 

1 Tekjur: 

Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 12 436 680 
Hagnaður af sölu varnarliðseigna: 
Hagnaður af sölu varnarliðseigna .............. 22 600 

Skattar af framleiðslu .......................... 220 300 
Gjöld af innlendum tollvörum: 
Gjald af innlendum tollvörum ..........0....... 167 000 
Álgjald 2... 58 300 

Skattar af seldum vörum og þjónustu .......... 8138 921 
Söluskattur: 
Söluskattur ............0........... 5 456 000 
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ....... 436 500 

——  5019500 
Skemmtanaskattur: 
Miðagjald til Menningarsjóðs .................. 4 150 
Skemmtanaskattur .............0...00.00. 000 25 000 
Launaskattur: 
Launaskattur „..........0..00000. 952 000 
Rekstrarhagnaður Á.T.V.R.: 
Rekstrarhagnaður ÁTVR. .............000000... 2 075 000 
Gjald af seldum vindlingum .................... 15 200 
Gjald af seldum eldspýtum ............00...00.... 1800 

Gjöld af útfluttum sjávarafurðum: 
Síldargjald ................0...0... 0... 1600 
Ferskfiskmatsgjald ...............0...0..000000.. 19 200 
Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum ........ 12500 
Síldarmatsgjald ..............0.0,,..000 000 15 
Sildarsölugjald „...............0..00.00.0 000. 6 

Aðrir skattar: 

Iðnaðargjald ...................0 0000... 8 300 
Sérleyfisgjald ...............0.0...02.0000 0. 4 250 
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta .............. 400 

Aðrir óbeinir skattar ................0000..0.0.. 952 599 
Aukatekjur og stimpilgjald: 
Stimpilgjald ..................0.0. 000... 230 000 
Aukatekjur .............000.000. 0... 43 000 
Þinglýsingar ................0.00. 000... 00. 88 000 

Flutt 21 748 500



Nr. 114. 306 31. desember 1972. 

  

Rekstrar- 

0 Gjöld: Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 21 457 234 

Gjöld samtals ............00000.0.. 0. 21 457 234 
Tekjur umfram gjöld ..............00..0. 0000... 513 091 

  

Samtals 21 970 325 
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1 Tekjur: 

Ýmsir skattar af bifreiðum: 
Bifreiðaskattur ...............000000 0000... nn... 
Skrásetningargjald bifreiða ...............000... 
Skoðunargjald bifreiða ............00...000.0... 
Ýmsir skattar af skipum: 
Lestagjald ................0000000 0... 
Vitagjald ..................0000. 0... 
Skipaskoðunargjald ..............00000000.....0.. 
Tekjur af sölu erlends gjaldeyris: 
Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyris- 
bankanna ...............0000.0.. 000... 
Leyfisgjald ....................000.00. 0... 
Aðrir óbeinir skattar: 
Verðjöfnunargjald ..............2000..00....0.. 
Áhættugjald vegna ríkisábyrgða ............ FRA 
Skipulagsgjald ..............0..00000.. 0. 0... 
Rafmagnseftirlitsgjald ....................0.0... 
Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. Í. .......... 
Prófgjald bifreiðastjóra .............02000.0.... 
Prófgjald iðnnema ............0..0000. 00.00.0000. 
Rafstöðvagjald ................0000000. 0... 0... 
Sérlyfjagjald ..............02.000.00. ev. ve... 
Hvalveiðigjald .................200000.00......0... 

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, 
fluttar úr B-hluta ríkisreiknings ................ 

Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum: 
Afgjöld ríkisjarða ...........0000..00.0.... 0... 
Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn ............ 
Fríhöfnin, Keflavíkurflugvelli .................. 

Ýmsar tekjur ...........0000000.0 0000... AÐ 

Vextir og arður af hlutabréfum: 
Vextir .........000000000. sess 

Dráttarvextir ................00000 200... 0... 
Ýmsar tekjur: 
Greiðsla Tryggingastofnunar ríkisins fyrir þjón- 
ustu sýslumanna og bæjarfógeta ................ 
Sameignir ríkisins ............20000...0..0......0.. 
Yfirverð líknarfrímerkja .......0...0000.00..0....0.. 
Samúðarskeyti Landssimans .......0..00000.00.... 
Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs .......... 
Ýmsar óvissar tekjur ...............000000.00.. 

Þús. kr. 

267 000 
7500 

15 200 

1350 
16 000 
2500 

145 000 
11 000 

10 000 

1000 
67 400 
52 200 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

21 748 500 

120 600 

101 225 

  

Tekjur samtals .........00000000.00 00... 21 970 325 
 



Nr. 114. 308 

4. gr. 

1 00 Æðsta stjórn ríkisins. 

101 Embætti forseta Íslands: 

201 

301 

401 

0 10 Laun .......000020000 ene near 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.000.00..0.. 
0 27 Viðhald ............2.0.00.0.00 es ens. 

Gjöld samtals ............00000 000. 

Alþingi: 

010 Laun ..........2000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.000.000... 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........0.00000 00... 

Viðfangsefni: 

02 Þingfararkaup alþingismanna ................. 
03 Skrifstofu- og alþingiskostnaður .............. 
04 Rekstrarkostnaður fasteigna ..............2... 
05 UÚtgáfukostnaður Alþingistíðinda .............. 
06. Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings .............. 
07 Hús Jóns Sigurðssonar ...........00000.0....... 
08 Þingmannasamtök NATO ......00000000.0.... 
09 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka .......... 

Gjöld samtals „..........2.0000 000... 

Ríkisstjórn: 

010 Laun ...........0.220000.n0n 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.00000.000... 

Gjöld samtals ...........200000. 0... 

Hæstiréttur: 

010 Laun .............02000.0 0 nn 
Gjöld samtals .............202.000 0. 

81. desember 1972. 

Þús. kr. 

5 699 
3593 
1614 

101 482 
33 874 

3 700 

70 420 
48 973 

4 886 
6 642 

561 
3 321 

553 
3700 

139 056 

8424 
öðd 

1714 

Þús. kr. 

10 906 

139 056 

8 978 

7714 
  

Samtals 166 714
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101 

102 

171 

901 

1 01 Forsætisráðuneytið. 

  

Forsætisráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

010 Laun .......0.0...0 0000 5034 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................0... 6211 
0 27 Viðhald ...............0.... 00. 1402 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0........ 3586 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 45 

Gjöld samtals ..........0...0.... 000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn „..........0.00... 0. 8871 
02 Viðhald stjórnarráðshúss ............0........ 663 
03 Fálkaorðan ...........000..0.0 0. öðd 
04 Þjóðhátíð 1974 .............0... 0 830 
05 Framlag til Kanadasjóðs ...........0000.00.... 45 
06 Viðhald ráðherrabústaðarins .................. 1325 
07 Rekstur ráðherrabústaðar ...........00...... .. 990 
08 Breytingar á skrifstofuhúsnæði Stjórnarráðs Ís- 

lands ............... 3000 

Gjöld samtals ..........00.0. 00 16 278 

Framkvæmdastofnun ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 9000 

Gjöld samtals .............. 

Framlag til Byggðasjóðs: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............0.0.0... 153 300 

Gjöld samtals ............00. 0 

Húsameistari ríkisins: 

010 Laun ..............0 0000 11 824 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 2727 
0 27 Viðhald ............2.200000 0000 215 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 100 

Gjöld samtals ..........0.000 0000. 14 866 
100 Tekjur ............00.000000 000 5000 

Mismunur ..........0.0..0.2 000. — 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........00%..000 3 841 
02 Teiknistofa ...........0.00000.0 11 025 

Gjöld samtals ...............0020 0000 14 866 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

16 278 

9000 

153 300 

9 866



Nr. 114. 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

  

310 81. desember 1972. 

902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd: Þús. kr. Þús. kr. 

Laun ............0020.0 00. 727 
Önnur rekstrargjöld ............00000000000.. 415 
Viðhald ............2.0..00..0e venner 882 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 4 000 

Gjöld samtals .........0..000.0000 0. 6024 
Tekjur „..........0.00000 0000 400 

Mismunur ..........0..00000 0... 5 624 

Samtals 194 068



81. desember 1979. áll 

1 02 Menntamálaráðuneytið. 

101 Menntamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

201 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 
0 90 
0 92 
0 94 

Laun 

Viðhald 

Yfirfærslur: 

Til sveitarfélaga .......00.000000 0... 0... 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals .........000000000 0000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn 
Námsstjórar 
Endurskoðun námsefnis 
Til kennaranámskeiða 

Námskeið menntaskólakennara 
Námsflokkar 

Til skíðakennslu í skólum ......000000...0.0.. 

Til fyrrverandi barnakennara ...........0.... 
Til unglingafræðslu ...........0.0.0000000.0.. 

Gjöld samtals 

Háskóli Íslands: 

0 10 
0 20 
0 80 

1 00 

Laun ............000 00. eens 
Önnur rekstrargjöld ............00000 0000... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000... 

Gjöld samtals .........00000000 000. 0... 
Tekjur ..........2020000 0000... 
Mismunur ..........00.0000.0 s.s. 0... 

Viðfangsefni: 

Yfirstjórn ...............0000 000... 
Guðfræðideild 
Læknadeild 

sr ... 

sr ... 

Lyfjafræði lyfsala ...........000.0000 00... 
Lagadeild ...........0..00000 2000... 
Viðskiptadeild 
Heimspekideild ............00000000. 0. ...0.... 
Verkfræðideild ...........00000000 000... 
Bókasafn .........0.2002000 0... 
Íþróttakennsla ..........00000.0. 00... 
Rekstur fasteigna ...........0.0200 000... 
Sameiginleg útgjöld .........0.0000000. 0. 0... 

sr .. 

Önnur rekstrargjöld ..........2000..00000.... 
EKK 

Gjaldfærður stofnkostnaður .............2..... 

0000. 

sr . 

ss... 

so... 00. 

es .000.00... 

Sr... 

Til framkvæmdar sundskyldu í skólum ........ 

00.00.0000... 

202 844 
36 934 
48 800 

288 578 
2 580 

11 917 
5 886 

41 624 
16 178 
2941 
9 937 
10512 
30 711 
51 828 

9 954 
2557 

19 782 
13 052 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

83 431 

285 998



Nr. 114. 

202 

203 

205 

206 

231 

14 
15 
16 
17 

Þjóðfélagsfræðikennsla ...................... 
Til byggingaframkvæmda og tækjakaupa ...... 
Hækkun á launum stundakennara ............ 
Alþjóðleg ráðstefna um íslenzkar fornsögur .... 

Gjöld samtals ............... 0. 

Tilraunastöð háskólans á Keldum: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun 00... 

Gjöld samtals „...........0....2. 0 
Tekjur ............. 0. 

010 Laun ............. 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........)...0..... 
0 27 Viðhald .................... 00 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals „............0...... 
1 00 Tekjur ..........0.0...00 nn 

Mismunur ...........0.0.00..... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0... 0. 
02 Rannsóknastofa í stærðfræði .................. 
03 Rannsóknastofa í eðlisfræði .................. 
04 Rannsóknastofa í efnafræði .................. 
05 Rannsóknastofa í jarðvísindum „............... 
06 Reiknistofa ...........00.).0.0.0 00 

Gjöld samtals ................ 0. 

0 27 
0 80 

0 10 
0 20 
0 27 

Laun 22... 
Önnur rekstrargjöld ................0........ 
Viðhald ..............0.0.0.0. 00 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals .............0.0... 0. 

Orðabók háskólans: 

Laun 00... 
Önnur rekstrargjöld .............0..0.0000..... 
Gjöld samtals ................ 0... 

Náttúrufræðistofnun Íslands: 
Laun 0... 
Önnur rekstrargjöld ..........0...... 
Viðhald ............0..00. 0. 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 0 80 
Gjöld samtals ...................0. 

81. desember 1979. 

Þús. kr. 

6 299 
45 300 
10 000 

100 

288 578 

13 556 
16 333 

Þús. kr. 

16 042 

30 254 

13 684 

4 185 

9324
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232 Rannsóknaráð ríkisins: 

276 

301 

302 

303 

304 

305 

010 Laun ............2200. 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.00000000000.. 
0 27 Viðhald .............2...0.0... 0... 

Gjöld samtals ............0...0 000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............0..0.00 00. 
02 Til frumathugana á nýtingu náttúruauðæfa 

landsins ..............00.000 0. 
03 Þátttökugjald í Nordforsk ..........00.0000... 
04 Til kaupa á steinasafni Tómasar Tryggvasonar 
05 Til starfsáætlunar ...............0. 0000... 0... 
06 Landgrunnsrannsóknir .............000000.... 

Gjöld samtals ............0. 00 

Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............0.0.000. 

Gjöld samtals .........0....0000 00 

Menntaskólinn í Reykjavík: 

0 10 Laun .........0.... 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000.00000.... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .............0..... 

Gjöld samtals ............0.2. 00... 

Menntaskólinn á Akureyri: 

010 Laun ............. 2000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00.00000..... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0.00.0. 0020 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 

010 Taun ..........2.. 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00..00000.0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90, Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .............2020 00 

Menntaskólinn við Hamrahlíð: 

010 Lann 20... 

0 20 Önnur rekstrargjöld .............0...0......... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........0.00 00. 

Menntaskólinn við Tjörnina: 

010 Taun ...........0. 0 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Giöld samtals ............200000 0... ven 

Þús. kr. 

3 303 
14 265 

108 

4 795 

1550 
öðl 
150 
650 

10 000 

17 676 

13 720 

45 961 
4 834 

350 

29 103 
3819 

500 

11 509 
1661 

20 000 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

17 676 

13 720 

51 146 

33 422 

33 195 

54 174 

43 951
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306 

307 

308 

321 

322 

381 

336 

Menntaskólinn á Ísafirði: 

010 Laun ..............02000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.0000...... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........000.0000 0... 

Menntaskóli á Austurlandi, bygging: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ............0.000 00. 

Menntaskólar almennt: 

010 Laun ..............2000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0000.0.00... 
0 27 Viðhald ..........0..222.0.00.0 00 nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............000 00... 

Kennaraháskóli Íslands: 

010 Laun .............000000 ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 27 Viðhald ...................ene eee 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ............00%00 000... 

sr 

Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun ............000 00. 
Önnur rekstrargjöld 
Viðhald ............22.220000 0. nn 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ............00..0 0000. 

KONNI KK 

Íþróttakennaraskóli Íslands: 

010 Laun ...........200.02 00. 

0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 27 Viðhald 

0 80 

sr... 

RON 

Gjöld samtals .........0..0000.00 00. 
Tekjur 
Mismunur 

100 NK 
sr... 

Húsmæðrakennaraskóli Íslands: 

010 Laun „.........200220 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 27 Viðhald 

Gjöld samtals ................00 00 
Tekjur .........00.0000 00 

Mismunur .......00000000000.0.... FARA 
100 

31. desember 1972. 

5 000 

  

Þús. kr. 

36 904 

5 000 

17 935 

78 573 

26 792 

5 335 

4 058
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421 

422 

431 

501 

506 

Fræðslumyndasafn: 

010 Laun ............2200000esesss ss. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000.000....... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .......0200000000 sn... 

Ríkisútgáfa námsbóka: 

010 Laun .........0...00000ee0enssn ss... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00.0000.....0.. 
0 27 Viðhald ............0..o.eeenesnse ns 
0 70 Vextir ........2000000..00n sn. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00.... 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......0000000.0 0... 
1 00 Tekjur ........0200000 00 0n nn 

Mismunur .......00000000 00. n. sn... 
3 00 Lánahreyfingar út ........0.00000000..0.0.000. 

Viðfangsefni: 

02 Skrifstofa  ........2.0000 nr 

03 Bókaútgáfa ...........20000000. 000... 

Gjöld samtals .......020000 00 0n 

Iðnfræðsluráð: 

010 Laun .........2.0000 00 senn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0..00..000...0.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0002... 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......22000000 0000 

Tækniskóli Íslands: 

010 Laun ..............e ene 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00000.00...... 
0 27 Viðhald ..............0..enneennr 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.00000... 

Gjöld samtals ........00.0000 00... 

Viðfangsefni: 

02 Tækniskólinn í Reykjavík .........000000.00... 
03 Undirbúningsdeild á Akureyri .........0....... 
04 Undirbúningsdeild á Ísafirði .................. 

Gjöld samtals ........0.00000 00... 

Vélskóli Íslands: 

010 Laun .........2.2000 0. enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............000.00000..0.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ......00000000000 000... 

Þús. kr. 

1849 
2721 

5ð0 

6 3öd 
33 692 

253 
154 
660 

250 

41 363 
1400 

765 

7 345 
34 018 

41 363 

2 292 
803 
100 

150 

23 548 
3 659 

100 
855 

25 344 
2300 
1118 

28 762 

26 031 
3080 
5 000 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

5 120 

39 963 

3345 

28 762 

34 111
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507 

5l4 

515 

516 

517 

518 

521 

Viðfangsefni: 

02 Reykjavík 
03 Akureyri 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík: 

0 10 Laun 

0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 
Gjöld samtals .........00... 

0 10 Laun ........0.0...00 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .........00%.0. 0. 

Iðnskólar almennt: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ........... 
Gjöld samtals ...........000 000 

Hótel- og veitingaskóli Íslands: 
0 10 Laun ...........0.00 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ............0..000000.00 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ..............00..... 
100 Tekjur ..............000.0 nn 

Mismunur .............0...0 000 

Fiskvinnsluskólinn: 

010 Laun ..........0.. 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........0..000 0... 

Hjúkrunarskóli Íslands: 

010 Laun 0... 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ............00.00000 0 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ............0000 000. 
1 00 Tekjur .............0.0 000. 

Mismunur ..........0.0.200 00 

100... 0... 08 

sr .0 00.50.0000 

0050 .000 0. 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

26 815 
3402 
3 894 

34 111 

13 894 
1393 

750 

42 945 
902 

22 594 
762 

27 000 

3036 
1983 

161 
30 

5 210 
720 

3440 
1539 
3 800 

22 395 
5 048 
430 

1000 

28 873 
2160 

Þús. kr. 

16 037 

43 847 

23 356 

27 000 

4490 

8779 

26 713 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 1.
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522 Hjúkrunarskóli við Borgarspítalann: Þús. kr. Þús. kr. 
0 10 Laun ...............0 0. 2350 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 524 

Gjöld samtals ........0.00.0 00 2874 

541 Húsmæðraskólinn í Reykjavík: 

010 Laun ...............2. 20. sn nr 4 254 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.0........ 830 

Gjöld samtals „..........0.0000 0. 5 084 

542 Húsmæðraskólinn á Varmalandi: 

0 10 Laun ..........0000 000 2700 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....................0.... 516 

Gjöld samtals .........0..00.. 0 3 216 

543  Húsmæðraskólinn á Staðarfelli: 

010 Laun ...............2. 000 2 896 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................0...... 583 

Gjöld samtals ..........0..00 0 3479 

544 Húsmæðraskólinn á Ísafirði: 

010 Laun .............00.0 2000 2523 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....................0.... 387 

Gjöld samtals ............00..0 0000 2910 

545 Húsmæðraskólinn á Blönduósi: 

010 Laun ........202%000 0000 2500 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00.000...... 278 

Gjöld samtals ............002. 000. 2778 

546 Húsmæðraskólinn á Löngumýri: 

010 Laun ............... 0000 1620 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..0.00... 234 

Gjöld samtals ............000.0. 0000. 1854 

547 Húsmæðraskólinn á Laugalandi: 

0 10 Laun ...........0.2000 00. 2780 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00.0000.0.... 189 

Gjöld samtals ............0.. 00 2969 

548 Húsmæðraskólinn á Akureyri: 

0 10 Laun ............... 00 1778 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................00..0..0.... 236 

Gjöld samtals .........2..0.0. 0000. 2014 

549 Húsmæðraskólinn á Laugum: 

0 10 Laun ............00200.0 00 sen 1884 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00..000000.... 73 

Gjöld samtals .........0020000.0 000. 1957 

A 40
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5ðl 

552 

553 

561 

571 

581 

582 

601 

Húsmæðraskólinn á Hallormsstað: 

0 10 Laun 
0 20 Önnur rekstrargjöld 

Húsmæðraskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laun „0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 

Gjöld samtals ..........0..00 00... 

Húsmæðraskólar almennt: 

0 27 Viðhald ..........2.00.0.0 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ......... 

Gjöld samtals .........0.0.00 000... 

Myndlista- og handíðaskólinn: 

0 10 Laun .......02000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald ............2000000 0... 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals .......0....0000 000... 
1 00 Tekjur ..........2..0000000. 0... 

Mismunur ...........00.0.0 000... 

Sjómannaskólahúsið: 

0 10 Laun ..........2022200. 00 senn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald ..........020000000 0... nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ..............00.00000... 

Verzlunarskólar: 

0 90. Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka 
Gjöld samtals ..........2.000. 20... 

Viðfangsefni: 

01 Til Verzlunarskóla Íslands ............. 
02 Til Samvinnuskólans ................. 

03 "Til Bréfaskóla SÍS og ASÍ ............. 

Gjöld samtals ........00.000 0. 

Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ................0.0... 

Gjöld samtals .........2..0%. 00... 

Héraðsskólinn í Reykholti: 

010 Laun ..........2.202000 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 

Gjöld samtals .........00.000 000... 
100 Tekjur ..........0..000000. 0... 

Mismunur ..........000000 00... 

0. 

Gjöld samtals .......0.0...000 00. 

81. desember 1972. 

Þús. kr. 

1852 
364 

30 520 

26 000 
4 000 

520 

30 520 

925 

6012 
1238 

7 250 
300 

Þús. kr. 

2216 

4 557 

15 380 

8 098 

27 112 

30 520 

6 950 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 2.
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602 Héraðsskólinn á Núpi: Þús. kr. 
0 10 Lam 6 345 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0...0... 2485 

Gjöld samtals .........00.0. 8830 
1 00 Tekjur ........ 275 

Mismunur 00... — 

603 Héraðsskólinn í Reykjanesi: 

010 Laun 2... 5 839 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0...00 1173 

Gjöld samtals ........0.0.0.0 00 6512 
1 00 Tekjur ............0 000 200 

Mismunur ........... — 

604 Héraðsskólinn á Reykjum: 

0 10 Lam 0... 6274 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0.0....... 899 

Gjöld samtals ..........0000 1173 
1 00 Tekjur ..........00000 00 350 

Mismunur „.............. 0 — — 

605 Alþýðuskólinn á Eiðum: 

010 Latin 2... 7 233 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.. 2601 

Gjöld samtals ..........0.00 9834 
1 00 Tekjur ..............000 0000 800 

Mismunur .............0 00 —— 

606 Héraðsskólinn í Skógum: 

010 Laun... 5 790 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 1771 

Gjöld samtals ...........0.. 7561 
1 00 Tekjur .............00000. 0. 500 

Mismunur ................ —.—— 

607 Héraðsskólinn á Laugarvatni: 

010 Laun „2... 6 387 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..00..... 986 

Gjöld samtals ................ 0 7378 
100 Tekjur ..............00. 0020 500 

Mismunur .................... — 

608 Héraðsskólar almennt: 

0 27 Viðhald ...........1....... IR 7945 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður) ................ 49 070 

Gjöld samtals ........,...00..00. 0000 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 8. 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

8 ööð 

6312 

6 823 

9034 

7 061 

6 873



Nr. 114. 320 

621 

679 

701 

702 

703 

“04 

705 

706 

707 

708 

Skálholtsskóli: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka ......... 
Gjöld samtals ......0.00000 000... 

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ............0.00000. 
Gjöld samtals ........20000 0000. 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Reykjavíkur: 

0 10 Laun „20.00.0200 00 nennt 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.00..000...00.. 

Gjöld samtals ........0.02002 0... 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Kópavogs: 

010 Laun .........2020000 eens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...00..0.0.. 

Gjöld samtals ......0200002.000 0. 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Hafnarfjarðar: 

0 10 Laun ........00000 00 eðr 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0000.00.. 
Gjöld samtals ......0.00000200 0200 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Keflavíkur: 

0 10 Laun .....0.000.00 nennt 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.....0000... 

Gjöld samtals ......0.0200200 00. 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Akraness: 

0 10 Laun ........00000 00 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000.000000... 

Gjöld samtals .......0000200 00. 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Ísafjarðar: 

0 10 Laun ........200000 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000.0000.00.. 

Gjöld samtals ......0.0002.00 00 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Siglufjarðar: 

010 Laun ........0020000 000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0...00.00.... 

Gjöld samtals ........0200000 00... 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Sauðárkróks: 

010 Laun ........00.20000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0..0000.... 

Gjöld samtals .......2000000 000... 

31. desember 1972. 

Þús. kr. Þús. kr. 

5 000 

5 000 

1700 

1700 

408 487 

20 524 

429 011 

65 110 

1334 

66 444 

57 968 

3 066 

61 034 

34 126 

670 

34 796 

24 866 

1234 

26 100 

16 909 

1075 

17 984 

11 652 

449 

12101 

9 862 

124 

9 986
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709 Barna- og gagnfræðastigsskólar Akureyrar: 

711 

712 

713 

T14 

715 

716 

761 

0 10 
0 20 

Lan 22.20.0000. 
Önnur rekstrargjöld .............000000...... 
Gjöld samtals .........0.2000. 0... 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Húsavíkur: 

0 10 
0 20 

Laun ........20000.0 00 
Önnur rekstrargjöld .............0....0000.0.. 
Gjöld samtals ..........0.20..0 0. 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Ólafsfjarðar: 

0 10 
0 20 

Laun ........0..0002 00 
Önnur rekstrargjöld .............00..0000.0.. 
Gjöld samtals ............22.200 000. 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Seyðisfjarðar: 

0 10 
0 20 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ..................0.00..... 
Gjöld samtals ............20..0 0000. 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Neskaupstaðar: 

0 10 
0 20 

Laun ........00.0000 0000 
Önnur rekstrargjöld ...........2..0000000.0.. 
Gjöld samtals ...........0000.. 0. 

Barna- og gagnfræðastigsskólar Vestmannaeyja: 

0 10 
0 20 

Laun ........222.00000 0 rðr 
Önnur rekstrargjöld ...........0..00.000.0.... 
Gjöld samtals ..........0.020...00 00 

Barna- og gagnfræðastigsskólar utan kaupstaða: 

0 10 
0 20 

Lan ........022000 nn 
Önnur rekstrargjöld .............0...0000.... 
Gjöld samtals ........0...00. 000. 

Barna- og gangfræðastigsskólar almennt: 

010 Laun .............200000 nes 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0.0...... 
0 27 Viðhald ..............00.000. 0000. 

Gjöld samtals .........2..0200.00 000. 

Viðfangsefni: 

02 Aksturskostnaður vegna skólasóknar og annar 
kostnaður, er komið getur í stað aksturskostn- 
aðar (6. gr. reglugerðar nr. 26/1971, sbr. lög nr. 
49/1967) ......02. 0000 

03  Viðhaldskostnaður skólafasteigna ............ 
04  Yfirvinnuþóknun skólastjóra ................ 
05 Varzla í heimavist .........0...00 0. 
06 Ráðskonu- og aðstoðarstúlknalaun við heima- 

VIStir ...........00 00. 

Þús. kr. 

54 470 
2 368 

11 828 
313 

7 995 
68 

5 745 
413 

9 207 
241 

24 320 
819 

364 980 
11 795 

118 527 
49 151 
75 122 

49 151 
75 122 
4372 

14 576 

20 645 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

56 838 

12 141 

8063 

6 158 

9448 

25 139 

376 775 

242 800
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Greiðslur vegna forfallakennslu og aðrar for- 
fallagreiðslur ..............00..0.0 000... 
Laun kennara, sem orlof fá .........000002.00.0.. 

Greiðslur skv. 3. og 4. málsgrein 19. gr. laga 
nr. 49/1967 .....0..0...00000 0. 
Stjórnskipaðir prófdómarar ...........0000..... 
Laun kennara við stofnanir afbrigðilegra barna 
Kennsla fjölfatlaðra barna 

Gjöld samtals 

762 Framlög til byggingar gagnfræðaskóla, barnaskóla og 

íbúða fyrir skólastjóra: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) 

Gjöld samtals 

769 Heyrnleysingjaskólinn: 

0 10 
0 20 
0 80 

Lan 20... 
Önnur rekstrargjöld .........0.0..00.. 0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður 
Gjöld samtals 

801  Vistheimilið Breiðavík: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Latin „........0..0 0. 
Önnur rekstrargjöld 
Viðhald 

Gjöld samtals „...........000 0000. 
Tekjur „...........20.00 000 
Mismunur 

802 Vernd barna og ungmenna: 

010 Laun ......000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.00..000. 0... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........0..000 00. 

Viðfangsefni: 

02 Barnaverndarráð .............20..200 0... 0... 
05 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur ........... 
06 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta 

eða fatlaða unglinga tilnáms .................. 
07  Uppeldisheimili fyrir ungar stúlkur ............ 

Gjöld samtals ...........0002 00 

871  Upptökuheimilið í Kópavogi: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta .............0.00.00.0.. 
Gjöld samtals .........0000. 0000 

31. desember 1979. 

Þús. kr. 

27 492 
10 182 

23 542 
4 306 
9 062 
4 350 

242 800 

478 228 

14 210 
3 568 

24 440 

3627 
2386 

592 
150 

6 7óð 
700 

4 828 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 4. 

Þús. kr. 

478 228 

42 218 

6 055 

3 168
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872 Lánasjóður íslenzkra námsmanna: 

881 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ............0.0.0.n.. 

Náms- og fræðimenn, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ..............2...000.. 0. 0... 

Viðfangsefni: 

03 Styrkur til erlendra námsmanna í íslenzkum 
skólum ..............0200000 

04 Styrkur til að bjóða grænlenzkum stúdent til 
námsdvalar „...............20000 0... 

05 Styrkur til Íslendings til að læra tungu Græn- 
lendinga ..............00000 00 

07 Styrkur til færeysks fræðimanns „............. 
08 Til menntastofnunar Bandaríkjanna á Íslandi .. 
09 Styrkur til útgáfustarfa ..........00000........ 
10 Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis .... 
11 Starfsemi stúdenta ..........0.00.0... 0... 
I2 Félagsstofnun stúdenta ........00.00..00.00... 
Í3 Hjónagarður, til minningar um forsætisráðherra- 

hjónin dr. Bjarna Benediktsson og Sigriði Björns- 
dóttur ásamt ungum dóttursyni þeirra ........ 

Gjöld samtals ...........0..000. 0. 

882 Styrkur til myndlistarskóla: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........000000. 0... 

Viðfangsefni: 

02. Reykjavík .............. 00... 
03 Vestmannaeyjar ...............00 00... v 0. 
04 Neskaupstaður ..............0.00.0.. 000... 

Gjöld samtals ..........0.00.000. 00 

883 Til lektora í íslenzku við erlenda háskóla: 

884 Til jöfnunar á námskostnaði: 

0 90 
0 94 

Yfirfærslur: 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals .............000 00. 

Þús. kr. 

323 600 

14 791 

1400 

91 

90 
30 

200 
4 300 

620 
210 

4 850 

3000 

14 791 

380 

1019 

50 000 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

923 600 

14 791 

380 

1019 

50 000
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901 Landsbókasafn Íslands: 

0 10 Laun 

0 27 Viðhald 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals „..........2..000 000... 
100 Tekjur ..........2.00000 0... ver 

Mismunur „..........000000 000. - 

902 Þjóðminjasafn Íslands: 
010 Laun .......02000000 ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0.00000..... 
0 27 Viðhald ..........0000.0000 enn 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ...........0000000 000... 0... 

Gjöld samtals ........02.0.000. 0 
1 00 Tekjur ...........2.200000000 ev. 

Mismunur .......0..2020000 00... 

903 Þjóðskjalasafn Íslands: 
010 Laun .........20000000nn enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............2.0.000000... 
0 27 Viðhald .........0000.00000 ner 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður 

904 Safnahúsið: 

010 Laun ......0.0200000 ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.0000000.. 
0 27 Viðhald ..........20000.0 0. enn nr 

905 Listasafn Ásgríms Jónssonar: 

0 10 Laun .......0200000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................000..... 
0 27 Viðhald ............2.20.0e.eeeesnee 

906 Listasafn Einars Jónssonar: 

010 Laun ............22000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...0000000.. 
0 27 Viðhald ............0000. 0. 

324 

sr 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0000000.... 
sr. 

o..0...... 

Gjöld samtals ........20000.0 000... 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

11273 
1807 

2000 

20 524 
60 

1261 
869 
118 

729 
590 
38 

628 
221 
161 

Þús. kr. 

15 682 

20 464 

8443 

2 248 

1297 

1010
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907 

908 

931 

972 

973 

974 

975 

976 

Listasafn Íslands: Þús. kr. 

010 Laun .........0.00000 000 2153 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...000.0.... 1828 
0 27 Viðhald ............2..0... ses 258 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............00.00... 2104 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............000.0... 400 

Gjöld samtals ........00.0.. 00... 

Kjarvalshús: 

010 Laun ........20..000ennrr rr öðl 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........22.0.000000..... 275 
0 27 Viðhald ..............200... sen 108 

Gjöld samtals .........200.00 00... 

Náttúruverndarráð: 

0 10 Laun ......0000000 00 2412 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.0.00000.... 9 909 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 10 050 

Gjöld samtals .........2.200000 2... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .„........2000. 000... 11915 
02 Þjóðgarðar ..........000000 0000. 10 456 

Gjöld samtals .......0000..20 0000 22371 

Ríkisútvarp, sjónvarp, aðflutningsgjöld: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0.0000.0..0.. 25 500 

Gjöld samtals .........00%0.00. 0. 

Þjóðleikhúsið, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............0....0... 53 267 

Gjöld samtals .......0.0000000. 00 

Sinfóníuhljómsveitin: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........000000.00.0.... 20 504 

Gjöld samtals .......0..0.000 000 

Vísindasjóður: 

0 90. Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ........0000. 00.00.0000. 1400 

Gjöld samtals ........00200 00 eens 

Menningarsjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........00..0000000 6770 

Gjöld samtals ........0.0.2000. 0... 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

6 743 

714 

22 371 

53 267 

20 504 

1400 

6770 
A 41
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977 

9s1 

982 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu : 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 

Gjöld samtals ............0.000.0 00 

Almenningsbókasöfn: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ...........2....0.0.0. 000... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........0...0000 0 

Viðfangsefni: 

02 Til bæjar- og héraðsbókasafna ................ 
03 Til sveitarbókasafna og lestrarfélaga .......... 
04 Til bókasafna í heimavistarskólum og opinber- 

um stofnunum ...............0. 000 
05 Til húsabóta ....... NSSS SÐSSÐRRRAR RA 
06 Til Rithöfundasjóðs Íslands .................. 
07 "Til styrktar bókasöfnum og lesstofum skv. 

ákvörðun menntamálaráðuneytisins ........... 

Gjöld samtals .„.............000 0 

Listir, framlög: 

0 10 Laun .............00 0000 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ..............0.00.000.0.... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals „.........0...000.0 

Viðfangsefni: 

01 Tónlistarskólinn í Reykjavík 
02 Aðrir tónlistarskólar ........0.......0..... 
03 Barnamúsikskólinn í Reykjavík 
04 Til tónlistarstarfsemi ......................... 
05 Til Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar vegna 

stofnkostnaðar ...........0.000.0.0.0 000. 
06 Til Tónlistarfélags Mosfellssveitar, Tónlistar- 

félags Árnessýslu og Tónlistarfélags Hafnarfjarð- 
ar vegna endurbóta á húsnæði, 125 þús. til hvers 

07 Styrkur til lúðrasveita samkvæmt ákvörðun 
menntamálaráðuneytisins ..................... 

08 Leiklistarstarfsemi .......................... 
10 Styrkur til listkynninga innanlands og utan 

skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins ....... 
11 Til að taka heimildarkvikmyndir um merka Ís- 

lendinga ...............00. 000 
12 Tillistasafna ............0000.0 00... 
13 Listkynning í skólum og námskeið í listiðnaði .. 
15 Til byggingar sýningarskála á Miklatúni eftir 

ákvörðun menntamálaráðuneytisins „.......... 

000... 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

10 000 

7 127 
1 064 

5 100 
1300 

300 
721 
660 

104 

8191 

3134 
500 

625 
36 953 

500 

Þús. kr. 

10 000 

8191 

41 212
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16 Til Bandalags íslenzkra Hhstamanna til að standa 
straum af myndlistarsýningum utanlands og 
ÍNNAN .....0.0000 0. 

17 Heiðurslaun listamanna samkv. ákvörðun Al- 
þingisi) .......2..0 000 

18 Starfslaun lHstamanna, úthlutað af nefnd, sem 
menntamálaráðuneytið skipar .......0000.00... 

19 Listamannalaun, úthlutað af nefnd, sem Alþingi 
kýs, skv. 1. nr. 29/1967 ......000000. 0... 

Gjöld samtals ........0%0%0000. 0 

983 Ýmis vísindaleg starfsemi: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........2.200000 0... 

Viðfangsefni: 

03  Vísinda- og fræðimenn ........00.00.......... 
04 Surtseyjarfélagið ........20.2000 020 
05 Til Hins íslenzka mannfræðifélags til mann- 

fræðirannsókna í samvinnu við Háskóla Íslands 

06 Jöklarannsóknir og mælingar ................. 
07 Norræn rannsóknastofnun í fræðilegum atóm- 

vÍsinduM ........2000000 000 

Gjöld samtals .........2000.0 00. 

984 Norræn samvinna: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals .........0.200000. nr 

Viðfangsefni: 

02 Norrænt samstarf .........0002 000... 

03 Til Norræna félagsins .........0.0000000 0... 
04 Til rekstrar Norræna hússins í Reykjavík .... 
06 Til Menningarsjóðs Norðurlanda .............. 
07 Til norrænu tölfræðistofnunarinnar ........... 

08 Til norræna læknakennslusambandsins ....... 

09 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norður- 

löndum, sbr. 1. nr. 28/1967 .........0. 

10 Framkvæmd samnings milli Norðurlanda um 
samstarf á sviði menningarmála .............. 

51 Framlag til Norræna hússins í Reykjavík .... 

Gjöld samtals .........2%.0..2 00. 

985 Félagsheimilasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........2.2.200. 0... 

Þús. kr. 

300 

2100 

1500 

7 380 

41 212 

2330 

800 
400 

500 
100 

590 

2330 

4196 

1050 
400 
103 
632 
120 
82 

90 

1219 
500 

4 196 

20 970 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

2330 

4 196 

20 970 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 5.



Nr. 

988 

989 

114. 328 

986 Íþróttasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........0..0000 00 

Viðfangsefni: 

02 Eftirstöðvar framlaga .......0.0.0.000 000... 
03 Rekstrarstyrkir 0. fl. ......0.00.2000 00... 
04 Til byggingar íþróttamannvirkjal) „........... 

987 Endurbætur á Viðeyjarstofu: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals .........0.0.000 00... 

Æskulýðsmál: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0....0000000.. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........00.00000 0... 

Viðfangsefni: 

02 Æskulýðsráð ríkisins ..................0..0... 
04 Ungmennafélag Íslands .........00000.0000... 
05 Bandalag ísl. skáta ..........020.00000 00... 
06 Æskulýðssamband Íslands .........0..0....... 
07 Bandalag ísl. farfugla ..................0..... 
08 Æskulýðsnefnd A-Húnavatnssýslu ............. 
09 Æskulýðsnefnd Mýra- og Borgarfjarðarsýslu .. 
10 Æskulýðsnefnd Eyjafjarðarsýslu .............. 
11 Starfsemi KFUM í Vatnaskógi ................ 
12 Landssamband ísl. menntaskólanema .......... 
13 Samtök ísl. kennaraskólanema ................ 

Gjöld samtals ...........0.%00. 0. 

Ýmis íþróttamál: 

010 Laun ..........00000 0000 es nn 
0 90) Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........2.0..00. 00. 

Viðfangsefni: 

02 Íþróttasamband Íslands ............0.....0..... 
04 Ferðakennsla í íþróttum ...................0.. 
05 Til Frjálsíþróttasambands Íslands ............ 
06 Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ........ 
08 Til Skíðaskólans í Kerlingarfjöllum .......... 

Gjöld samtals .........0.0...000. 00... 

öl. desember 1972. 

Þús. kr. 

25 000 

16 600 
5 300 
3 100 

25 000 

1500 

Þús. kr. 

25 000 

1500 

3420 

7873 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 6.
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999 Ýmislegt: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........00.0. 0000. enn... 

Viðfangsefni: 

02 Matthíasarsafnið, Akureyri ......0.000000000.... 

03 Minningarlundir og skrúðgarðar ..........2..- 

04 Náttúrugripasafn Akureyrar ........000000.... 

05 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar ........2..... 

06 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja .......0.0.... 

07 "Til Reykholtsstaðar .......0.200000 0... 000... 

08 Sædýrasafnið, Hafnarfirði ........000.00000... 

09 Til umbóta við Geysi í Haukadal ............ 

10 Lögberg—Heimskringla ..........0.00000..0.0.. 

11 Tímaritið Veðrið ........000000 200... 

13 Til Bandalags ísl. listamanna ....0.0.00000.0... 

14 Til Leikfélags Reykjavíkur, 1. nr. 15/1965 .... 

15 Til Rithöfundasambands Íslands .............. 

16 Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags .......... 

17 Til Íslenzka stærðfræðifélagsins .............. 
18 Málnefnd, nýyrðasöfnun o. fl. .......0000000.. 

19 Til Stjórnunarfélags Íslands vegna fræðslustarf- 

SEM .......0.0. rr 

20 Til Taflfélags Reykjavíkur ........00.0000000.. 

21 Til Skáksambands Íslands .............00000.. 
22 Styrkur vegna alþjóðaskákmóta .............. 

23 "Til Svifflugfélags Íslands ........0...0000..... 

24 Bandalag ísl. skáta, hjálparsveitir ............. 

25 Barnavinafélagið Sumargjöf ............0...... 

26 Til blindrastarfsemi .......0.0200 00... 

27 Til Blindravinafél. Ísl. v. rekstrar blindraskóla 

28 Dagheimili, bvggingastyrkir) ........20...2.... 

29 Dýraverndunarfélag Íslands ...........0.0.... 

30 Efling menningarsambands við V-Íslendinga .. 
31 Fuglaverndarfélag Íslands .................... 
32 Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn ..... 
33 Til Kvenfélagasambands Íslands .............. 

35 Kvenréttindafélag Íslands .................... 
36 Menningarsjóður Blaðamannafélags Íslands ... 
37 "Til Sambands ísl. barnakennara til menningar- 

og félagsstarfssemi ........000000 000... 

38 Til Sambands norðlenzkra kvenna ............ 
39 Sumardvalarheimili, dagheimili og vistheimili 

41 
42 

fyrir börn úr bæjum og kauptúnum .......... 
Til Zontaklúbbs Akureyrar vegna kaupa á 
Nonnahúsi .........0.00200 000. en nn 

Til Þjóðdansafélagsins ..........0000000000.. 
Landakotsskólinn, rekstrarstyrkur ............ 

Þús. kr. 

29 626 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

29 626 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 7.



Nr. 114. 

43 
44 
45 
46 

41 
48 
49 
50 

öl 
52 
5ð 
öð 
ð7 
58 
59 
60 

61 

62 

63 
64 

67 

70 
71 
12 
73 
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Þús. kr. Þús. kr. 

Til Northern Scholars Committee ............. 32 
Styrkur til Hlíðardalsskóla ................... 600 
Hreindýraeftirlit ..............0.0...0.... 128 
Til Blindravinafélags Íslands vegna ferða um 
lamdið ............. 0. 100 
Til félagsstarfsemi American Field Service .... 15 
Til Hagsmunasamtaka einstæðra foreldra ..... 100 
Kvennaheimilið Hallveigarstaðir .............. 200 
Til Sambands norðlenzkra kvenna til námskeiðs 
í heimilisgarðrækt ...................0.0...... 25 
Til Íslendingafélagsins í Osló ..........0...... 50 
Til viðhalds gamla rjómabúsins á Baugsstöðum 50 
Til safnahússins á Sauðárkróki ............... 250 
Til safnahúss á Húsavík ...................... 250 
Til minnisvarða um Ara fróða ................ 3ð 
Til minnisvarða um Guðmund góða .......... 50 
Til minnisvarða um Jón Eiríksson konferenzráð 30 
Heimildarkvikmynd um atvinnuþróun á Suður- 
lamdi .............. 100 
Til íslenzkra rithöfunda og höfunda fræðirita 
vegna útgáfu frumsaminna verka, enda verði 
settar sérstakar reglur um úthlutun fjárins .... 12 000 
Til Haralds Ágústssonar til kaupa á skurðar- 
hniíf til viðargreininga ........................ 60 
Til sumarskóla í Edinborg .................... 100 
Til íslenzks dýrasafns, enda verði sett stofnskrá 
um safnið, staðfest af menntamálaráðuneytinu 100 
Til viðhalds og varðveizlu gamla prestsseturs- 
hússins á Sauðanesi á Langanesi, sem byggt var 
úr íslenzkum steini um 1880 .................. 50 
Til Flugskóla Helga Jónssonar ............... 200 
Til Sambands austfirzkra kvenna ............. 50 
Til Sambands vestfirzkra kvenna ............. 50 
Til Íslendingafélagsins í Þrándheimi .......... 50 

Gjöld samtals .............0000. 0... 29 626 

Samtals 4 020 023
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101 

102 

201 

1 03 Utanríkisráðuneytið. 

Utanríkisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ........0000020 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........20.000000...0... 
0 27 Viðhald ...........02000200 0000. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.0..... 

Gjöld samtals .........20.2.0 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........20020000 oe nn 
02 Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á 

vegum utanríkisráðuneytisins ................. 
03 Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum 

á vegum utanríkisráðuneytisins ............... 
04 Til kjörræðismanna .........000000. 0... 
05 Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ........ 
06 Til kaupa á Iceland Review .....0..00...00.... 
07 Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráðin til 

landkynningar ..........20.00000000 0... 
08 Vegna markaðsmála ........00000000 000... 

Gjöld samtals ...........0..0000 000... 

Varnarmáladeild: 

0 10 Laun ..........200.0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................00..... 

Gjöld samtals .........0.2002 00... 

Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli: 

010 Laun ...........2.0000 00. se nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0..000.000.. 
0 27 Viðhald ............000000.00 00 ene 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........20000.000 00... 
1 00 Tekjur .........0.200000 000. 

Mismunur ..........202.00. 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0.0.000. nn 
02 Tollgæzla á Keflavíkurflugvelli ................ 
03 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli ............ 
04 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ...... 

Gjöld samtals ........00000000 000... 

4 848 
2576 

44 995 
6 783 
1673 
400 

53 851 
150 

6348 
24 227 
22 620 

656 

53 851 

Nr. 114. 

í 424 

53 701
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301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

332 

Sendiráðið í Bonn og fastanefnd Íslands hjá 

Evrópuráði: 

010 Laun ............00000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...............0.....0. 00 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............0.000.0.... 

Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Lan 20... 
Önnur rekstrargjöld ..................0...... 
Viðhald .................. 0. 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals „.............0.00 0. 

Sendiráðið í London: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun ............0.. 0 
Önnur rekstrargjöld ......................... 
Viðhald ............0..000 00 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ...........0.000 2000 

Sendiráðið í Moskvu: 

0 10 Eaun „............00 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ................0.00 2000 

Gjöld samtals ............0.00. 000. 

Sendiráðið í Osló: 

0 10 Laun .............00 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...................0 000... 

Gjöld samtals ............00.0 000. 

Sendiráðið í París og fastanefnd Íslands hjá OECD og 
UNESCO: 

010 Laun ............. 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0...0.... 
0 27 Viðhald .............2200.. 000 

Gjöld samtals .............00 0000 

Sendiráðið í Stokkhólmi: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun 0... 
Önnur rekstrargjöld ...................0...... 
Viðhald ..........20022000 0000 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals „.............000 0000. 

Sendiráðið í Washington: 

0 10 
0 20 
0 27 

Laun ................0 0 
Önnur rekstrargjöld .............0.0.0000..... 
Viðhald .............0.20.. 00... 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

6 694 
1710 
345 
47 

6135 
2444 

228 
28 

7 237 
3130 

946 
703 

6 539 
3100 

563 

4 157 
2116 

483 

7134 
3 529 

143 

4 646 
2467 
424 
599 

6 634 
2504 

260 

Þús. kr. 

8 796 

12016 

6 756 

10 806 

8 076 

9 398
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309 

all 

312 

399 

401 

Fastanefnd Íslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrif- 
stofa Íslands í New York: 
010 Lam 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 27 Viðhald „........0....0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals 

Sendiráð Íslands í Brussels og fastanefnd Íslands 
hjá NATO: 

0 10 Laun 

Fastanefnd Íslands hjá EFTA í Genf: 
010 Bam 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0...0...... 
0 27 Viðhald ...........0.0000 0. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ................. 
Ýmis utanríkismál: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .............0. 0. 
Viðfangsefni: 
01 Aðstoð við þróunarlöndin .................... 
02 Til Flóttamannaráðs Íslands ................. 

Gjöld samtals .......0.0.0.0000. 
Alþjóðastofnanir: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..............000 0. 
Viðfangsefni: 

01 Tilag til Sameinuðu þjóðanna (United Nations, 
UN) 20. 

02 Tillag til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
(World Health Organization, WHO) .......... 

03 Tillag til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (In- 
ternational Labour Organization, ILO) ........ 

04 Tillag til Menninsarmálastofnunar Sameinuðu 
bjóðanna (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, UNESGO).......... 

05 Tillag fil Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, FAO) .... 

06 Tillag til Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar 
(International Atomic Energv Ageney, TAFA) .. 

07 Tillag til GATT (General Asreement on Tariff 
and Trade) 20.00.0000 

08 TTillag til Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar 
(World Meteorological Organization, WMO) .. 

69 684 

8 904 

3 637 

2346 

1960 

1607 

778 

571 

442 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

11 672 

10 032 

5 931 

5 800 

69 684 

A 42
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09 Tillag til Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 
(Intergovernmental Maritime Consultative Org- 
anization, IMCO) ........0.000 0000 390 

10 Tillag til þróunaraðstoðar Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations Development Programme, 
UNDP) ......0000000 00 5 040 

11 Tillag til Alþjóðabarnahjálparsjóðsins (United 
Nations International Childrens Emergency 
Fund, UNICEF) .......0..20020 000 1669 

12 Tillag til aðstoðar Sameinuðu þjóðanna við 

Palestínu-flóttamenn (United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East, UNRWA) .....0.00000000. 000... 1193 

13 Tillagtil Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóð- 
anna (United Nations High Commission for 
Refugees, UNHCR) ..........00000 0000... 747 

14 Tillag til gæzluliðs Sameinuðu þjóðanna á Kýpur 
(United Nations Peace-keeping Forces in Cyprus, 
UNFICYP) ........00000 000 433 

15 Tillag til Matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna 
(World Food Programme, WFP) ............ 394 

16 Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki 
á vegum FAO (European Commission for the 
Mouth Disease, FAO) ........0000000 00... 30 

17 Tillög til ýmissa sérsjóða Sameinuðu þjóðanna 493 
18 Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag (Perma- 

nent Court of Arbitration, The Hague) ........ 7 
„19 Tillag til Tollasamvinnuráðsins (Customs Co- 

operation Council) .........00.0000. 00... 314 
20 Tillag til  Alþjóðasjómælingastofnunarinnar 

(International Hydrographic Bureau) ........ 222 
21 Tillag til Alþjóðahvalveiðiráðsins (International 

Whaling Commission) ........00000. 000... 114 
22 Tillag til alþjóðahafrannsókna (ICES, ICNAF, 

NEAFC) >... 1319 
23 Tillag til Alþjóðastofnunar til útsáfu tollalaga 

(International Bureau for the Publication of 

Customs Tariffs) .........0.20.00 000... 41 
24 Tillag til Alþjóðalandfræðisambandsins (Inter- 

national Geographical Union) ..........0...... 18 
25 Tillag til Alþjóðajarðfræðisambandsins (Inter- 

national Union of Geological Sciences) ........ 17 

26 Tillag vegna Parísarsamþvkktarinnar um vernd 

á sviði iðnaðar (Paris Convention for the Protec- 
tion of Industrial Property) .....0.0000.00..... 265 

27 Tillag til Bernarsambandsins (International 
Union for the Protection of Litterary and Artistic 
Works — Bern Union) .........000000 0000... 179 

28 Tillag til Alþjóðaráðs Rauða krossins (Inter- 
national Committee of the Red Gross) ........ 142 

29 Tillag til Alþjóðasambands sakamálalögreglu 
(International Criminal Police Organization, 
INTERPOL) ........00000000 000... 250
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30 
3l 

32 

öð 

34 

Tillag til Evrópuráðsins (Council of Europe) .. 
Tillag til Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
(Organization for Economic Cooperation and 
Development, OECD) .......... 
Tillag til Atlantshafsbandalagsins (North Atlantic 
Treaty Organization, NATO) .....00000. 
Tillag til Fríverzlunarsamtaka Evrópu (European 
Free Trade Association, EFTA) .............. 
Tillag til Alþjóðaframfarastofnunarinnar (In- 
ternational Development Association, IDA) .... 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

2444 

2 542 

8104 

1680 

21392 

69 684 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

  

Samtals 277 092
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101 

171 

172 

201 

336 

1 04 Landbúnaðarráðuneytið. 

Landbúnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa: 

010 Laun ..........2.00000 sn ess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000..000.00.. 

Gjöld samtals .........20200000 s.s. 

Jarðeignir ríkisins, framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0.0...0000... 

Gjöld samtals .........0000000 0000. 

Jarðeignasjóður ríkisins: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 

Gjöld samtals ...........2.2000 0... 

Búnaðarfélag Íslands: 

010 Laun ............2.00. 0. sen 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0000..... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........200.200. 0. 
100 Tekjur ..........0200000 0000 nn 

Mismunur ..........2020000 0000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0000000 00 sn 
02 Jarðrækt ..........0.00000 000 
03 Garðyrkjumál ............000020 0... 
04 Fóðurrækt ............200200 0000... 
05 Verkfæraráðunautur ...............0.0.0..0.... 
06 Nautgriparækt .............00000. 00... 0... 
07 Æðarrækt ............020.0.. 0. 
08 Sauðfjárrækt ............%.0... 00. 

09 Hrossarækt .............2020. 0... 
10 Alifugla- og svínarækt .........00..000000.... 
11 Bygginga- og bútækni .................00..... 
12 ForðagæZla .............2.20000 0... 
13 Búnaðarhagfræðiráðunautur .................. 
14 Freyr.........000000 0000 
15 Ráðningastofa landbúnaðarins ................ 

16 Búnaðarfræðsla ...........0.0..0 000... 
17 Til búnaðarsambanda .............0... 0000... 
18 'Til landbúnaðarsýningar ................0.... 
19 Húsbyggingarsjóður „.........0020.00.0. 0... 

20  Búnaðarþing og endurskoðun ................. 
21 Til byggingar djúpfrystistöðvar ............... 
22 Búreikningaskrifstofa .............000000000.. 
23 Minkarækt ...........00.00 00... 

24 Bændanámskeið ............2.000.00 00... 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

6342 
2 601 

6 742 

6 000 

Þús. kr. 

8 943 

6 742 

6 000 

41 466
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205 Veiðistjóri: 

010 Laun „...........0000. 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....................0.... 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ............0...00000 000... 

Gjöld samtals ..............0 20... 

206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins: 

010 Laun ............000.% 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............000.00.... 
0 27 Viðhald ...............000000. 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0.000000... 

Gjöld samtals „..............20.0.00n. 
1 00 Tekjur ..............2000000 00 

Mismunur .................2.0 00. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............0.000 0000... 
02 Útgáfukostnaður .............0..0.0.... 0. 
03 Búfjárræktardeild ..........0...0..0000 0... 
04 Jarðræktardeild ...............0.0... 0000... 
05 Fóðureftirlit ............0..0..0.0........ 
06 Bútæknideild ................00.. 00.00.0000. 
07 Tölfræðilegir útreikningar .................... 
09 Tilraunabúið Hesti ..............0.000..0.0... 
10 Tilraunastöðin Akureyri ...........0.000...0.... 
11 Tilraunastöðin Skriðuklaustri ................. 
12 Tilraunastöðin Reykhólum ..............0.... 
13 Tilraunastöðin Sámsstöðum .................. 

Gjöld samtals ...........0.00 0... 

231 Skógrækt ríkisins: 

010 Laun „............ 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...000.0...... 
0 27 Viðhald ..............0.....en 
0 70 Vextir .............0.00000 0... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ............200000 0000 
100 Tekjur ............200.2 0000 

Mismunur ..............0..0. 0000 
3 00 TLánahreyfingar út .............000.000000.0... 

Þús. kr. 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

6410 

42 438 

31 421
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Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............202000 0000 nn nr 
02 Skógarvargla ............02000... 0... 
03 Skóggræðsla ............00.00.. 0... sn 
04 Gróðrarstöðvar ............000000000 0000... 
05 Skjólbelti ............20000%0 00. 
06 Skóggræðsla fyrir einstaklinga ................ 
07 Tilraunir að Mógilsá ...........0.0000. 0000... 
08 Ymis kostnaður ...............000.. 0... 
09 Til Skógræktarfélags Íslands ................. 
10 Til framkvæmda í Fljótsdal .................. 

Gjöld samtals „........0.2..0000 0000... 

235 Landgræðsla: 

010 Laun ..........2000000 ns ns 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............2.00.000.... 
0 27 Viðhald .........2..0200000 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........0..000 00... 0... 

241 Landnám ríkisins: 

010 Laun ............20022000.nn0 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................000... 
0 70 Vextir ...........0.0000. 000... 
0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 

Gjöld samtals ...........0.00. 0000... 
100 Tekjur ............0000000 0000 

Mismunur ...........00..000 000... 
3 00 Lánahreyfingar út .............0.000000.0..... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........200000 0000... nn. 
02 'Til byggingar íbúðarhúsa, skv. 61. gr. 1. tölul. 
03 Til skipulagningar, skv. 61. gr. 2. tölul. ...... 
04 Til byggingar gróðurhúsa, skv. 61. gr. 3. tölul. 
06 Til varmaveitna o. fl., skv. GÍ. gr. 5. tölul. .... 
07 Til grænfóðurverksmiðja, skv. 61. gr. 6. tölul. 

Gjöld samtals .........00.0.000 000... 

242 Mat á landbúnaðarafurðum: 

0 10 
0 20 

Laun „..........00 00 
Önnur rekstrargjöld ............000.0000000... 
Gjöld samtals ........0...00200 00 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

4 251 
6 949 
13591 

6 806 
200 
300 

2741 
133 

2 000 
650 

37 621 

4597 
3210 

215 
25 000 

3000 

5816 
1938 

3ðl 

26 000 

34 105 
480 

793 

8105 
12 000 

2 000 
1000 
1000 

10 000 

34 105 

581 
465 

Þús. kr 

36 022 

33 625 

1046
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243 

244 

246 

247 

271 

286 

Sauðfjárveikivarnir: 

010 Laun ............0000000 sess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.000000..0..... 
0 27 Viðhald .............2.200...n ess 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ............0.000.. 00... 

Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða: 

0 10 Laun ............0000. 00. s nes 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..0000.000... 

Gjöld samtals .........0.0..0000 0... 0... 

Veiðimálaskrifstofan: 

0 10 Laun ............20020000 ess sn ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0...00.00000.0.0.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0...0.00.0. 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........00200000. 0... 0... 

Embætti yfirdýralæknis: 

010 Laun ...........0%%000 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000000.0.00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0....... 

Gjöld samtals „..........00000000 0... 0... s... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0.20000000s0sse sn 
02 Héraðsdýralæknar ...........00000..... 000... 
03 Styrkur til einstaklinga vegna dýralækninga . 
04 Til júgurbólgurannsókna .......0.0000000.00.. 
05 Vegna búfjársjúkdóma ............0.000.0..0.. 
07 Bygging dýralæknabústaða .............0000... 

Gjöld samtals ............20.200. 0000 

Landgræðslusjóður, framlag: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0.0...00000... 

Gjöld samtals ...........0..002.0 00... 

Landbúnaður, framlög: 

0 10 Laun ..............e ses ens 
0 90. Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 

Gjöld samtals ..........0.0....2.0 00... 0... 

Þús. kr. 

942 
360 

4 481 

19 869 

583 290 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

14 718 

1302 

14 787 

19 098 

4481 

603 159
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Viðfangsefni: 

03 Fyrirhleðsluri) ................ 
04 Landþurfkum?) ........ 
05 Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 ...... 
06  Stofnlánadeild landbúnaðarins ................ 
07 Jarðræktarframlög ............0... 0. 
08 Til framræslu „.............0... 0 
09 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir ........ 
10 Framleiðnisjóður landbúnaðarins ............. 
11 Veðdeild Búnaðarbankans ............00000.... 
12 Mjólkurbú og smjörsamlög ........,........... 
13 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir ..... 
14 Til búfjárræktar skv. lögum nr. 21/1965 ...... 
15 Til nautgriparæktarsambanda ................ 
16 Aðstoð við bændur 

Gjöld samtals LR 

299 Ýmis starfsemi á sviði landbúnaðarmála: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...,............... 
0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals „........000.0.0. 

Viðfangsefni: 

02 Til Garðyrkjufélags Íslands .................. 
03 Til Norræna búfræðifélagsins ................ 
04 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga .... 
05 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga til 

leiðbeininga um hestamennsku ............... 
06 Einangrunarstöð holdanauta ..........0002.... 
07 Til stóðhestastöðvar ............0....... 
08 Til skipulagningar að Hvanneyri og Hólum .... 
10 Til Félags áhugamanna um fiskrækt .......... 
11 Til gróðurverndar í Búðahrauni .............. 
12 Til Hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ .......... 
13 Efnarannsóknastofa Norðurlands .............. 
14 Til rannsóknastöðvarinnar Kötlu, Víkurbakka .. 
15 Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands ... 
17 Félagssamtökin Landvernd .................... 

Gjöld samtals .............000. 0. 

501 Bændaskólinn á Hvanneyri: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun sr... 0000 88 0 

Gjöld samtals .............0000.0000 00 
Tekjur 0000... 00.08.8000 0 

0000... 0... 000... 8800. 

91. desember 1972. 

Þús. kr. 

13 170 

550 

200 

30 000 

127 514 

41 000 

3500 

30 000 

ö 000 
1250 

328 000 

17 475 

500 

5 000 

603 159 

1076 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 8. 
2) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 9. 

Þús. kr. 

8 837 

28 480
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502 

503 

504 

Bændaskólinn á Hólum: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun 

ROK 

Gjöld samtals ............0.00000 00 
Tekjur LO 

Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

LAUN 2000... 
Önnur rekstrargjöld ......................... 
Viðhald 

Vextir .......000.0.... 00 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ............000 0000. 

Bændaskóli á Suðurlandi: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals „............0000 0000 

100 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

10 016 

11216 

700 
  

Samtals 930 907 

A 43
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101 

201 

202 

203 

1 05 Sjávarútvegráðuneytið. 

Sjávarútvegsráðuneytið, aðalskrifstofa: 

010 Laun ............0002 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0...0.000.0...... 

Gjöld samtals ...........0..0000. 0... 

Fiskifélag Íslands: 

010 Laun .........0...0000 0000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0.00000.0.00... 
0 27 Viðhald ..............20000.. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............00000 0000... 
1 00 Tekjur .............000..0.n sess 

Mismunur ................0000 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ................000.0 0... 
02 Reikningaskrifstofa sjávarútvegsins ........... 
03 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitar- 

tækja .....00..0000 000 
04 Aflaskýrslur, söfnun og úrvinnsla ............ 
05 Utgáfa .........0.0...2.2.0...ee ns 
07 Húseign .............0.0000000..... 0... 

Gjöld samtals .............0000 0000... 

Hafrannsóknastofnun: 

010 Laun .............2200000 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00.00....... 
0 27 Viðhald .............20..0.... sess 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............00000 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............22.0000 00... 
02 Uppsjávarfiskadeild ..................000.0... 
03 Svif- og botndýradeild ..............00.0000.. 
04 Sjórannsóknadeild ..............2000.00.....0.. 
05 Sameiginlegur kostnaður vegna veiðarfæra og 

tækja ..........22.2000000 0... 
06 Plöntusvifdeild .................00..000...00... 
07 Botnfiskadeild .................000.....0 1. 0... 
08 Flatfiskadeild „...............00000.0. 00... 
09 Raftæknideild .................0.00000 0... nr 
12 Bjarni Sæmundsson R/S RE 130 .............. 
13 Árni Friðriksson, R/S RE 100 ..........0...... 

14 Hafþór R/S RE 75 ..........0..20 000... 0... 
15 Leiguskip ..........0....020. 0000... 

Gjöld samtals ...........0000000 0... 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins: 

010 Laun ............02.000 000 

ð1. desember 1979. 

Þús. kr. 

7 047 
3570 

13 484 
8541 

430 
500 

22 955 
4015 

9 167 
2114 

2514 
5 795 
2473 
892 

22 955 

77 214 
39 042 
10 021 

3 800 

5129 
6 615 
8 563 
5512 

3 649 
2514 
7 308 
4 604 
6313 

34 936 
23510 
18 324 
3100 

130 077 

Þús. kr. 

10 617 

18 940 

130 077
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211 

212 

221 

222 

271 

272 

0 27 Viðhald ...........0200.00 eens 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.... 

Gjöld samtals ..........2.200000. 0... 
1 00 Tekjur „...........20000.0 s.n 

Mismunur ...........020020. 0... sn 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............20..00 0... eens 
02 Efnagreiningasalur ...............00.0..0..... 
03 Gerlarannsóknir „.........000200...0.... 0... 
04 Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum ........... 

Gjöld samtals .........02200000 00... 

Fiskmat ríkisins: 

010 Laun ..........2.000000 0 ne ens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.000000.000... 
0 27 Viðhald .........0..020.0.0. eens 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........202000000 0000... 
1 00 Tekjur ...........00000000 00. s s.n 

Mismunur ..........00000000 00... nn 

Síldarmat ríkisins: 

010 Laun .........02000000 ens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.0..0.000... 

Gjöld samtals ........0000.0000 00... 
1 00 Tekjur ...........200.0000 0... 

Mismunur „..........200000 0... 0. 

Verðlagsráð sjávarútvegsins: 

0 10 Laun ..........2.200000 00 renn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00..000000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........0.20200000 000... 

Síldarverksmiðjur ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0000.00 0000... 

Gjöld samtals .........2.20000 00... 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........00.0000.00... 

Gjöld samtals .........000000 0000. n0 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegs: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ........00000000000 2... 

Gjöld samtals ........0000000 0000. 

5 053 
13570 
7228 
1378 

27 229 

29 972 
9100 

161 
500 

39 733 
800 

26 000 

31519 

5000 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

23 729 

38 933 

3374 

3102 

26 000 

31 519 

5 000
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274 Aflatryggingasjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........00....0000.. 38 875 

Gjöld samtals ........00000.0 00... AIR 38 875 

Viðfangsefni: 

02 Aflatryggingasjóður, lög nr. 77/1962 .......... 36 375 
03 Stofnfé alm. deildar togaraflotans .....,...... 2500 

Gjöld samtals ........00..000.0 00 38 875 

299 Ýmislegt á sviði sjávarútvegs: 

010 Laun ..........00000 0 1496 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.. 554 
0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 80 500 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 850 

Gjöld samtals .........0.000000 0... 83 400 

Viðfangsefni: 

02 Sjóvinnunámskeið ...........000. 2000... 111 
03 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum .............. 540 
05 Vegna rekstrarhalla togara 1972 .............. 25 000 
06 Vegna skólabáts, gegn %4 kostnaðar annars 

staðar að .............0002000.0. 0... 600 
07 Fiskveiðasjóður, framlag ..................... 35 000 
08 Tækniaðstoð til umbóta á hollustuháttum í fisk- 

iðnaði .................20.0. 0... 951 
09 Veiðieftirlit ...............00..0...... 0... 448 
10 Verðuppbætur á línufisk ............000000.0... 20 000 
11 Til að tryggja útgerðarfyrirtækjum viðgerðar- 

þjónustu á fiskleitartækjum .............0.... 500 
12 Heimildarkvikmynd um sjómennsku .......... 250 

Gjöld samtals ............0200000.. 0... 83 400 

901 Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna: 

010 Laun .............00..2. 0000 12 123 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..0.0.0.0.... 8 242 
027 Viðhald .............20..0..se eens 2421 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0..... 150 

Gjöld samtals ............000 000. 0. nn 22 936 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........00.00000. 0... 5 947 
02 Rannsóknaráð ríkisins ............0.000.0.0..0..0. 125 
03 Skúlagata 4 .............20.00. 0. 0... 4 867 
04 Keldnaholt ............000.0. 0... s.n... 11 997 

Gjöld samtals ........2.0.02000 00... 22 936 

Samtals 436 502



31. desember 1972, 345 Nr. 114. 

1 06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

101 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........00%%000 en neee 8 167 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0000... 00... 3 249 
0 27 Viðhald ..............eneeeesn nr 108 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 200 

Gjöld samtals ........0000000 00. 11 724 

102 Stjórnartíðindi: 

0 10 Laun .......000000 0000 ner 546 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........00.000000 000... 4 887 
0 27 Viðhald ...........0.000.eneeee nn 86 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.000000... 50 

Gjöld samtals .........0..002. 00... 5 569 
1 00 Tekjur ..........02000 0000 nn 280 

Mismunur .......0002000 00... —— 5 289 

201 Hæstiréttur: 

010 Laun .........000000 00. 3474 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........00..00.0 000... 4 208 
0 27 Viðhald ..............e scene nn 145 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0000... 120 

Gjöld samtals .........00.0 000. 7 947 
1 00 Tekjur ..........0.0200 0000 500 

Mismunur .......2000000 000... — 7447 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......0.00000 0000 er 4 064 
02 Útgáfa hæstaréttardóma .........0.0000.000.... 3 385 
03 Ljósprentun hæstaréttardóma ................. 498 

Gjöld samtals ........000.0 0200 7947 

202 Saksóknari ríkisins: 

010 Laun ........00000 00 8 260 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000...00.000... 2181 
0 27 Viðhald ..............00.0 0... nn 43 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 150 

Gjöld samtals ........020002.0 00. 10 634 

203 Borgardómaraembætti: 

0 10 Laun ..........000.0 0000 14 788 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.000.000........ 2398 
0 27 Viðhald ..................r sr 70 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 200 

Gjöld samtals ........200.000 000... 17 456



Nr. 114. 346 

204 

205 

206 

207 

211 

Borgarfógetaembætti: 

010 Laun ...........000 000 

0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 
Gjöld samtals ............000 0000. 

Sakadómaraembætti: 

010 Laun ..........0....0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald .............00000 00 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ............00..00 
1 00 Tekjur .............00000.0. 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............0.0..0.000 00. 
02 Rannsóknarlögregla ..................... 
03 Hegningarhús „............00000.0..0..0.. 

Gjöld samtals ...........00.000000 0000... 

010 Laun ............0.0002 000 

o
o
>
 

|)
 

= < An!
 

Ok
 

5“
 

> = |"
 

Gjöld samtals ............000. 0... 
100 Tekjur .............000000 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............0.000 000... 
02 Útlendingaeftirlit ....................... 
03 Almenn löggægla ..................000... 
04 Fangaklefar ............00.00000 00 
05 Eftirlit á vegum ....................... 
06 Eftirlit með vínveitingahúsum ........... 
07 Lögregluskóli .........00000..... 

Gjöld samtals .............0... 0. 

Bygging lögreglustöðvar í Reykjavík: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 
Gjöld samtals ........00..00 00 

Embætti sýslumanna og bæjarfógeta: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
Gjöld samtals „......000..000 0000... 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

14 998 
2873 

100 

179 076 
27 135 
10 612 
3920 

221 343 
2 844 

13216 
3 739 

191 908 
4 395 
6132 

774 
1179 

221 343 

3150 

554 

Þús. kr. 

17 971 

52 786 

218 499 

3150 

öðd



81. desember 1972. 347 

212 Bæjarfógetinn, Akranesi: 

213 

214 

215 

0 10 Laun 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn 
02 Löggæzla 

Gjöld samtals .........0.0000 000... 

Sýslumaðurinn, Borgarnesi: 

010 Laun ...........000000 000 snr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............2..0.0... 
0 27 Viðhald .........0.0200000. 0... nn... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ........00.000. 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........02000.00 0... 
02 Löggæzla ...........2200.000 00... 
03 Hreppstjórar ........0.0200000 000 

Gjöld samtals ........20000 0000... 

Sýslumaðurinn, Stykkishólmi: 

010 Laun ...........2.%000 00 nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00.00.00... 
0 27 Viðhald ............2.00.0. 0... nn. 

Gjöld samtals ........200.000 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........00000 0000 
02 Löggæzla Stykkishólmi ...........00000... 
03 Löggæzla Grundarfirði ................... 
04 Löggæzla Ólafsvík ..........0.0000.0.... 
05 Löggæzla Hellissandi .................... 
06 Hreppstjórar „.........00.0.000 0... 

Gjöld samtals ........0.0.000 00 

Sýslumaðurinn, Búðardal: 

010 Laun ........... 00 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........0.000 00. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............00. 000. 
02 TLöggæzla .........0..0. 0000 
03 Hreppstjórar ..........000.0200 0... 

Gjöld samtals .........2.000. 0... 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ........00.000000. 0... 

sr... 

sr... 

11 141 

7927 

10 227 

2507



Nr. 114. 348 31. desember 1972. 

216 Sýslumaðurinn, Patreksfirði: Þús. kr. Þús. kr. 
010 Laun ..........0... 000. 4 640 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............000...0..... 1361 
0 27 Viðhald ...............00..0 00. 108 

Gjöld samtals ............00..000.. 6 109 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..............00... 0. 3520 
02 Löggægla ..............0...000. 0 2 237 
03 Hreppstjórar ..........0...0.. 00 352 

Gjöld samtals ............0. 00. 6 109 

217 Lögreglustjórinn, Bolungarvík: 

010 Laun ..........00...0 000 2341 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 534 
0 27 Viðhald ...............00..00.0 00 108 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 2000 

Gjöld samtals ............00. 00. 4 983 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........00.0.0.0... 20 1960 
02 Löggægla .............0.000 000. 1023 
03 Bygging lögreglustöðvar .......,...00000...... 2000 

Gjöld samtals ...........0000 00. 4 983 

218 Sýslumaður og bæjarfógeti, Ísafirði: 
0 10 Laun ..........0.0 10 607 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00..... 2353 
0 27 Viðhald ................0000 000. 269 

Gjöld samtals .........0.......0... 0. 13 229 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........0.... 0. 6210 
02 Löggæzla ..........00.......00 000 6 450 
03 Hreppstjórar ..............0.0 0 569 

Gjöld samtals .............. 00. 13 229 

219 Sýslumaðurinn, Hólmavík: 

010 Laun 20... 1892 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0...00.. 438 
0 27 Viðhald .............0000.0.. 000 86 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 120 

Gjöld samtals .........0... 0. 2536 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............0.00 0... 2133 
02 Löggæzla .............0.... 0 101 
03 Hreppstjórar ............... 0 302 

Gjöld samtals ..........00000. 000... 2536



31. desember 1972. 349 

221 

222 

223 

224 

Sýslumaðurinn, Blönduósi: 

0 10 Laun 22... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ................0...00. 0. 

Gjöld samtals ...........0.0.0.. 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0....... 00 
02 Löggægla .........0.0.000.0.. 
03 Hreppstjórar .......0..... 

Gjöld samtals .........0. 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Sauðárkróki 
0 10 Lam 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals .........0...00.. 0 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............... 0. 
02 Löggæzla ............0.0.0..... 0 
03 Hreppstjórar ..........0.0.0.... 20. 

Gjöld samtals ...........0.0.000 00. 

0 10 Laun ............. 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ..................000 0. 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals .........0... 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............... 0. 
02 Löggægla ........0000.0.. 

Gjöld samtals ...........0......00 

Bæjarfógetinn, Ólafsfirði: 

0 10 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ..............0.0..0.00.0 0. 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals ...........0000 0. 
1 00 Tekjur ............0000000 000... 

Mismunur ............00000. 00 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........00. 0. 
02 Löggæzla ..............0.0000 0... 

Gjöld samtals ............0.0.0.. 

6 803 

6 132 
1262 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

6 803 

að
 Í

 

st
 

>
 

þ
 

9122 

3 583 

A 44
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225 Sýslumaður og bæjarfógeti, Akureyri: 

226 

227 

228 

0 10 Laun .......000000 0000 neee 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.... 
0 27 Viðhald ...........00.00 00... nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ........00.00. 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0000000 000. 
02 Löggæzla Akureyri ......0200.000.00.00.. 
03 Löggæzla Dalvík ........0020.000000.000.. 
04 Hreppstjórar .......0.000000 00... 

Gjöld samtals ........0000000.. 0... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Húsavík: 

010 Laun ......00000%0000r enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.... 
0 27 Viðhald ..........20000.00 00. sn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........0.000000 0... 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........220202000 0... 
02 Löggæzla Húsavík ..........0...0000000.. 
03 Löggæzla Raufarhöfn ............000.22.. 
04 Löggæzla Þórshöfn ...........000.0000... 
05 Hreppstjórar .........2.20000.0.... 0... 

Gjöld samtals ........00.0000 00... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Seyðisfirði: 

010 Laun .......00202000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ............0000.000 nn... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ........00.00 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ......00200000 00. 
02 Löggæzla Seyðisfirði .............0000... 
03 Löggæzla Vopnafirði ...........0.00000.. 
04 Hreppstjórar .......0.00000000 0... 

Gjöld samtals ........2000000 000... 

Bæjarfógetinn, Neskaupstað: 

0 10 Laun ........0002000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0...0.... 
0 27 Viðhald ...........00000.0. 0... . 0... 

Gjöld samtals .......000000 0000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0.0200 000. 
02 Löggæzla ...........002000. 0... 0... 

Gjöld samtals „.....000000000 0000... 0... 0... .. 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

29 337 
5 948 

108 
100 

16214 
17 711 
1960 
603 

35 488 

9 209 
1 655 

59 
45 

4 788 
4 004 

715 
693 
768 

10 968 

5 435 
1815 

Þús. kr. 

35 488 

10 968 

7515 

4645



31. desember 1972. 3ðl 

229 

231 

232 

233 

Sýslumaðurinn, Eskifirði: 

10 Laun 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald .............0..0... 00. 

Gjöld samtals ...........0. 00. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn „............ 00. 
02 Löggæzla Eskifirði ...................... 
03 Löggæzla Egilsstöðum ................... 
(4 Löggæzla Fáskrúðsfirði ................. 
05 Löggæzla Reyðarfirði ................... 
06 Hreppstjórar ..........0.0.. 

Gjöld samtals ..............000 

Sýslumaðurinn, Vík í Mýrdal: 

0 10 Laun „.......0...0 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald .............0..... 2. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........0.00 0 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn „............. 0... 
02 Löggæzla Vík .............0.000.. 00. 
03 Löggæzla Höfn ............0....00....... 
04  Hreppstjórar ............0000 0 

Gjöld samtals ...........000 0000 

Sýslumaðurinn, Hvolsvelli: 

010 Laun ............ 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..............00000000 00. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........0..000 00 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..............0 000. 
02 Löggægla ............0...00.00 0... 
03 Hreppstjórar .............0....0 00. 

Gjöld samtals ............0.. 0 

Bæjarfógetinn, Vestmannaeyjum: 

0 10 Laun 22... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald .............00.0. 000... 

Gjöld samtals ............... 0000 00. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............000 0. 
02 Löggægla ................0.. 0000 

Gjöld samtals .........200.0000 000... 

Þús. kr. 

7 263 

1531 

54 

5045 
189 
847 
739 
739 
139 

8 848 

5543 
1510 
357 
100 

4 226 
307 

2438 
599 

7510 

4190 
1013 

371 
200 

3 967 
1322 

491 

5 780 

15 431 
2856 

312 

7138 
11461 

18 599 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

8 848 

7510 

5 780 

18 599



Nr. 114. 352 

234 

235 

236 

237 

Sýslumaðurinn, Selfossi: 

0 10 Laun ........0..2%000 00 0000 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00......000... 
0 27 Viðhald ..........2..0..esersnens 

Gjöld samtals ........00000 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ......0..000000 00 

02 Löggæzla ..........0022000 000... 
03 Hreppstjórar ...........000. 0000. 

Gjöld samtals ..........0.000 000... 0... 

Bæjarfógetinn, Keflavík: 

010 Laun ......00020000 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............2.0.00000.0... 
0 27 Viðhald ............2000..0 0. nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........00.0000 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........00000000 0000... 
02 Löggægla .........0.00000 0000... 

Gjöld samtals .........00.000 0000... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Hafnarfirði: 

0 10 Laun .........0.22000 0000 ven... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000.0 00... 
0 27 Viðhald .............200000.0000n en 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........000202000 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......2.200000 000... 
02 Löggæzla Hafnarfirði ...............0.00....... 
03 Löggæzla Seltjarnarnesi ...........00..0..0..... 
04 Löggæzla Grindavík .............000000.00.0.. 
05 Löggæzla Sandgerði .........0..00.00000000 00... 
06 Löggæzla Njarðvíkum .........2.000000........ 
07 Hreppstjórar .......2.022202000. 0... 

Gjöld samtals .........00.000 000... 

Bæjarfógetinn, Kópavogi: 

0 10 Laun ........00.202000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00..00..... 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........0000000 0000... nn 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

14 831 
2187 

769 

6 987 
9 764 
1036 

17 787 

18 420 
3 462 

97 
1 760 

8 879 
14 860 

23 739 

Þús. kr. 

17 787 

23 739 

56 478 

30 751



ð1. desember 1979. 353 

242 

243 

244 

251 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..............2.000 00. n nn 
02 Löggægla ..............0.2.0.... 0... nn 

Gjöld samtals ...........0..000.0 nn 

Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

010 Laun ......00.00 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000.0000.... 
0 27 Viðhald ............0220...0.0 e.s 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........2..0200 0000 
1 00 Tekjur ............20000000. eens 

Mismunur ............0..00 0000... 

Vinnuhælið á Kvíabryggju: 

010 Laun ........2..0000 00 sr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.00.00.. 0... 
0 27 Viðhald .............2.00.2.0.. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........00...000 0... 
1 00 Tekjur ............020002. 000. 

Mismunur ..........0.2.000 0000... 

Fangelsi í Síðumúla: 

010 Laun .........02%0.00 nn. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000.000000... 
0 27 Viðhald ...........02.00.. 0... nn 

010 Laun .........2..0.000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..0.0...0..... 
0 27 Viðhald ............2.000000 0... sn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0..0000.0.00. 

Gjöld samtals .............000 0000... 
1 00 Tekjur ...........2.200 0000 

Mismunur ...........00000 0000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............2.00.0. 00... 
02 Ægir ............0000. 000 
03 Óðinn ........000..000 0000. 
04 Þór ........2000000 00 senn 
05 Árvakur .......0..0..0..0. nr 
06 Fluggæzla ..........0200.00.0 0... 
07 Landhelgissjóður ...........0.....0.. 0... 0... 
08 Albert ..........0.00.0n nr 
09 Ófyrirséð vegna útfærslu landhelgi ............ 
10 Leiguskip .............0000 000. 

Gjöld samtals .........0.0..00. ns. 

30 751 

lö711 
7017 
592 

3 200 

26 520 
476 

133 847 
97 495 
26 786 

5 100 

17396 

280 624 
4 000 

23 840 
46 822 
43 871 
43 269 
25 030 
38 648 
17 396 
20 143 
16 605 

5 000 

280 624 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

26 044 

6 484 

4 802 

276 624



Nr. 114. ððd 

252 

253 

254 

255 

261 

262 

281 

Bifreiðaeftirlit: 

0 10 Laun „.......2.00.0. 00 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ............20000 000... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........20000.0 0000... 

Almannavarnir: 

010 Laun ...........000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00.0.0.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 
0 90 VYfirfærslur: 

0 92 Til sveitarfélaga ..........02.000.00000.. 
Gjöld samtals ...........0..00 0000... 

Sjómælingar og sjókortagerð: 

010 Laun ........0.0.000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald .............0...... 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........00.000 0... 
100 Tekjur ............000 0000... 

Mismunur ...........0022.0 000... 

Umferðarráð: 

010 Laun ........20.000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ........000.0000 0... 

Öryggiseftirlit ríkisins: 

010 Laun ........20000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .........00..0000 00... 
100 Tekjur „......0.0...000 000 

Löggildingarstofan: 

0 10 Laun „........0.00 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........2.000..... nn 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........000000 000... 
1 00 Tekjur .........0020000 00... 

Mismunur .........0000000 00. 

Dómsmál, ýmis kostnaður: 

0 10 Laun „.........0.0 00 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00..00... 

Gjöld samtals ........00000 000 
1 00 Tekjur .........0000 00... n en 

Mismunur .......2.00000 000... 

  

31. desember 1972. 

Þús. kr 

3ð 926 

7 848 

3724 

17 864



31. desember 1979. ðöð 

Viðfangsefni: 

01 Málskostnaður ............02.000.0.. 0... 0... 
02 Meðdómsmenn .........00..00.00. 0... 
03 Setu- og varadómarar .........2..0000...0.0... 
04 Próf málflytjenda ...........0.00000 00... 
05 Siglingadómur .........0.000000. 000... 0... 
06 Útgáfa norræns dómasafns ..........000000... 
09 Til útgáfu lagasafns ...........000000....0..... 

Gjöld samtals .........0..00000 00... 

282 Ýmis löggæzlukostnaður: 

0 10 Laun ........20.0000 0. ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000..0...00.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0..0.... 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ............000000 0... ......... 

Gjöld samtals .........0.0000 0... 

Viðfangsefni: 

02 Héraðslögregla ............2200000.... 0... 
03 Lögreglubifreiðir ...............0000.0........ 
04 Ymis löggæzlukostnaður ...................... 

Gjöld samtals ............000000 000. 

283 Fangamál, ýmis kostnaður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............000.000000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90, Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ........000..000 0000. 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........0.02%. 000... 

Viðfangsefni: 

02 Fangahús utan Reykjavíkur .................. 
03 Bygging fangahúsa .........0.00000.00 0000... 
04 Bygging ríkisfangelsa og vinnuhæla .......... 
05 Fangahjálp og eftirlit með brotamönnum ...... 
06 Sjúkrakostnaður refsifanga ................... 
07 Námskeið fangavarða ..........00200....0..... 
08 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga 

Gjöld samtals .........0.0.000 0000. 

284 Áfengis- og fíkniefnamál: 

010 Laun ........0.2.00 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0...00..00... 

Gjöld samtals ........0000000000 0... 

Viðfangsefni: 

02 Matsnefnd vinveitingahúsa ........0.00.00000.. 
03 Öleftirlit .................. 00. 
04 Fíkniefnanefnd .............0.00. 0... n nn 

Gjöld samtals ........00..000 000 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

8 847 

8 583 

1696



Nr. 114. 356 

301 Þjóðkirkjan: 

010 Laun ...............2... 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00.0.0..... 
0 27 Viðhald ...........20..00000 00 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ............000000. 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............00.0 000... 
02 Kirkjúráð .............0000... 00 
03 Kirkjuþing ..................0000.0 000. 
04 Alþjóðasamvinna „.........0.0000.0 000... 
05  Vestur-íslenzkar kirkjur ...................... 
06 Álag vegna afhendingar kirkna .............. 
07 Utanfarir presta ..........000000000 0. 
08 Biskups- og prestabókasöfn .................. 
09 Viðbót við eftirlaun presta og ekkna .......... 
10 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar ................ 
11 Æskulýðsstörf ..........00..... 
12 Sumarbúðir .............0.0.00.000 0. 
13 Byggingaeftirlit .............................. 
14 Kirkjugarðaeftirlit ...................,....... 
15 Prestar og prófastar „.........0....0...0.... 
16 Byggingar á prestssetrum .................... 
17 Biskupsbústaður ...........00.0.0...... 0. 
18 Kaup á eignum á kirkjujörðum .............. 
19 Viðhald embættisbústaða ..................... 
20 Útihús á prestssetrum .............0000. 0... 
21 Skálholtsstaður ............0..0.. 00. 
22 Hallgrímskirkja í Reykjavík .................. 
24 Útgáfustarfsemi ................00.0. 0. 
25 Hið íslenzka biblíufélag ...................... 
26 Til umbóta á kristindómsfræðslu í skólum .... 
27 Til rits presta í Hólastifti .................... 
29 Saurbæjarkirkja ......... ROSS SRSÐRRRRRRÐR 
30 Til Kirkjukórasambands Íslands .............. 
31 Til Kirkjuvogskirkjn ..................0...... 
32 Til Búrfellskirkju í Grímsnesi ................. 
33 Til minningarkapellu um séra Jón Steingrímsson 

Til Auðkúlukirkju KONNI 

Gjöld samtals .............0.... 0. 

371 Kirkjubyggingasjóður: 

372 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals .........0..20000 000. 

Kirkjugarðasjóður: 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ............00.00 0000. 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

83 049 
13 542 

6 542 
8 000 

6 275 

4 000 

100 

Þús. kr. 

117 408 

4 000 

100



31. desember 1972. 

  

3ð7 Nr. 114. 

373  Kristnisjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........00000000000.. ð 707 

Gjöld samtals .........0...000. 000. ö 707 

Samtals 1192 281 

A 45



Nr. 114. 358 

1 07 Félagsmálaráðuneytið. 

101 Félagsmálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

010 Laun .......2.00000000ssess rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0...00..0... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............00000 00... 0... 

271 Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .............00.000... 
Gjöld samtals ...........2.002 000... 

Viðfangsefni: 

02 Framlag skv. 1. nr. 30/1970 ........2000 0000... 
03 Heilsuspillandi húsnæði ................0..... 
04 Launaskattur ............000000 000... 
05 Byggingasjóðsgjald ..............0000.......0.. 
06 Laun húsnæðismálastjórnar og framkvæmda- 

stjóra ......00.0200000 nr 

Gjöld samtals ............0.000 00. 

272 Byggingasjóður verkamanna: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............00..... 

Gjöld samtals .........00.000000 00... 

301 Skipulagsstjóri: 

010 Laun ..........0000000 0000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0....0.00.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ...........0..00000 000... 

Gjöld samtals ..........000200 000... 

371 Framlag til Lánasjóðs sveitarfélaga: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .............0..0..0.0. 

Gjöld samtals ........00008 000... 

399 Sveitarfélög, framlög: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga .........0...0.000 0000... 

Gjöld samtals ........0.00.000 0000... 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

6 792 

2358 

100 

5ðð 349 

75 000 
18 000 

380 800 
77 635 

1914 

653 349 

63 000 

3 760 
6340 

100 

4 100 

7 000 

24 700 

Þús. kr. 

9 250 

559 349 

63 000 

14 300 

7 000 

24 700



81. desember 1979. 359 

951 

952 

971 

972 

974 

975 

981 

Viðfangsefni: 

02 Vatnsveitur, skv. lögum ........ 
06 Heimilishjálp, skv. 1. nr. 10/1952 
07 Vinnumiðlun .................. 

Gjöld samtals .........0......... 

Brunamálastofnun ríkisins: 

0 10 Laun „......0000000 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals .........0000..... 

1 00 Tekjur .........00.00000 000... 

Endurhæfingarráð: 

0 10 Laun „.......0.000%00 0000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 

Gjöld samtals .................. 

Erfðafjársjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ........ 

Gjöld samtals .................. 

Bjargráðasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ........ 

Gjöld samtals .................. 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ........ 

Gjöld samtals .......000000.0.. 

Styrktarsjóður vangefinna: 

0 900 Yfirfærslur: 

000... 

Ss... 0... 

soo... 

So .. 

s.0. 

0... 

"00... 

RON 

sn ... 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals .........0.00.. 0... 

Vinnumál: 

010 Laun .......000.0%00 00 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.00.0.00..... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......2.00.0000 ve 

Viðfangsefni: 

02 Félagsdómur ........20000 000 
03 Sáttanefndir í vinnudeilum ..... 

Þús. kr. 

17 500 
5 000 
2 200 

24 700 

2 695 
1 745 
100 

4 540 
4540 

1075 
886 

25 000 

19 250 

3 255 

31 500 

1899 
321 

7 880 

340 
561 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

1961 

25 000 

19 250 

3 255 

10 100



Nr. 114. 360 31. desember 1979. 

  

04 Framkvæmd áætlunar um opinberan stuðning Þús. kr. Þús. kr. 
við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðing- 
arstarfsemi ................2.0 00... 1319 

06 Bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna .. 4 000 
07 Til Alþýðusambands Íslands .................. 1900 
08 Til Alþýðusambands Íslands, til orlofsstarfsemi 1000 
11 Til Iönnemasambands Íslands ................ 230 
12 Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ...... 200 
13 Til Landssambands verzlunarmanna .......... 50 
14 Kaupmannasamtök Íslands til hagræðingarstarf- 

SEM 20.00.0000 500 

Gjöld samtals ............0..000.0 0 10 100 

999 Ýmis framlög: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 43 268 

Gjöld samtals ..............0..0.0 000. 43 268 
Viðfangsefni: 

01 Aðstoð við blinda .............0.....0..00.... 1185 
02 Barnaheimilið Sólheimar í Grímsnesi .......... 65 
03 Fávitahælið í Skálatúni ...................... 65 
04 Félagið Heyrnarhjálp ...........00...0........ 300 
05 Geðverndarfélag Íslands ...................... 75 
06 Tjaldanesheimilið ........................ 200 
07 Mæðrastyrksnefndir ..........00..0.......... 230 
08 Rauði kross Íslands ...........0...00.00.00.. 650 
10 SÍBS. styrkur ............ 1400 
11 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra ........... 50 
13 Slysavarnafélag Íslands „..................... 5493 
14 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra ............ 1900 
15 Styrktarfélag vangefinna ...................... 100 
16 Styrktarfélag vangefinna, dagheimili .......... 25 
17 Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis . 150 
18 Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra vegna sér- 

náms í stjórn og kennslu við leikskóla ...... 50 
19 Meðlög samkv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga 500 
20 Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 ........ 19 500 
21 Neytendasamtökin .............0.00.0... 250 
22 Orlofssjóður húsmæðra ................0...... 5 000 
23 Rekstrarstyrkur sjómannaheimila ............ 150 
24 Til byggingar sjómannastofa, gegn % annars 

staðar frá ..............0.0.0. 0 800 
27 Blindrafélagið, byggingarstyrkur ............. 200 
28 Til umbúðasmiíði vegna fatlaðra .............. 80 
29 Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra ...... 100 
30  Orlofsheimili húsmæðra í Gullbringu- og Kjós- 

arsýslu og Keflavík .............000.0.....0... 250 
31  Geðverndarfélag Íslands, byggingarstyrkur .... 2000 
32 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingar- 

styrkur ...........0...00. 000 2000 
33 Styrktarsjóður lamaðra og fatlaðra ............ 500 

Gjöld samtals ..........0...00 0200. 43 268 

Samtals 805 933



31. desember 1972. 361 

101 

271 

273 

301 

302 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 
0 20 

1 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 

Laun ........002.00000 000 rann 
Önnur rekstrargjöld ............0.000...00... 
Gjöld samtals ............0..00. 00... 

Tryggingastofnun ríkisins: 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B-hluta ..................... 
Gjöld samtals .........0000000 00... 0... 

Framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs: 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B-hluta ...............0..... 
Gjöld samtals „...........0..000. 000... 

Landlæknisembættið: 

0 10 Laun ............0.2.0e0. sess 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.000.0...0.. 
0 27 Viðhald .............2.2.2..eoessssn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................. 

Gjöld samtals ..............20. 0000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0020000. 0. sn 
02 Skólayfirlæknisembættið .................... 
03 Héraðslæknar ............0002000.. 0... 
04 Læknaráð..........2.220000 nno 
07 Námsferðir héraðslækna og embættislækna .... 

08 Lækningaferðir sérfræðinga ................. 
09 Ljósmæðralaun .........0..000000 000... 0... 

11 Berklavarmir ..........2.002200 0... 

Gjöld samtals .........2.00000 0. 

Ríkisspítalar, skrifstofa: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun ......0.00020002 000 
Önnur rekstrargjöld .............0.0....000... 
Viðhald ............0.20002.00 00. 

Gjöld samtals .........0020000 00... 

Tekjur ..........0000000 0000. 
Mismunur ...........000 000... en 

Þús. kr. 

7 645 
4483 

7 076 470 

259 200 

58 924 
4408 

9 
30 

3672 
906 

48 466 
464 

1983 
443 

5 169 
2 268 

63 371 

18 940 
5 607 

253 
100 

24 900 
1722 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

12128 

7076 470 

259 200 

63 371 

23 178



Nr. 114. 362 

3ll 

312 

321 

322 

361 

371 

372 

Rannsóknastofa háskólans: 

0 10 Laun .........0..0000.0 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald ................00..00 0000. 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals .........00.0.00 0... 
1 00 Tekjur .............000. 00 

Mismunur .........0.0000. 0 

Blóðbankinn: 

0 10 Laun ..........0.000.00 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald ..............000000 0000. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ............0%000 0. 
1 00 Tekjur .............0000 000 

Mismunur .........0. 0 

Geislavarnir ríkisins: 

010 Laun .............2.0000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ........0.00..0 000. 

010 Laun .............0.0200.00 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ............0000. 00... 

Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 

0 10 Laun ............2.0000 00. en 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald ..............0.20..000.0.00 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ........00.0000 00 
1 00 Tekjur ...........00000 0000 

Mismunur ............00000 0000... 

Landspítalinn: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ............... 

Gjöld samtals .........0..0000.0 00... 

Fæðingardeild Landspítalans: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ............... 

Gjöld samtals ........00000000. 00... 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

34 064 
9149 

49 050 

60 000 

Þús. kr, 

32 162 

5 189 

1736 

2 486 

49 050 

60.000



31. desember 1972. 363 Nr. 114. 

373  Kleppsspítalinn: Þús. kr. Þús. kr. 

0 90) Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........00..00000... 6 500 

Gjöld samtals ..........0.0000 000... 0. 5500 

375 Kristneshælið: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........00.00 0000... 3 006 

Gjöld samtals .........0000000 0... 0. 3 000 

371 Læknishéraðasjóður: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 1509 

Gjöld samtals .........00.0.000 000... 1500 

8378 Námslán læknastúdenta: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 ''Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 2000 

Gjöld samtals ..........000000 0... 2000 

381 Til sjúkrahúsa og læknabústaða: 

010 Laun ............00000 000 nn 4 243 

0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ..........00.000 0000... 187 204 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 9 000 

Gjöld samtals .........0.00200 000... ne... 200 447 

Viðfangsefni: 

03 Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamið- 
stöðva og læknabústaða, annarra en ríkissjúkra- 

húsa?) ..........02..00000 0. 170 987 
04 St. Jósefsspítali, byggingarstyrkur ............ 3 500 
05 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkis- 

hólmi, byggingarstyrkur .................0.... 500 
06 Styrkir til heilsuverndarstöðva ............... 20 460 
07 St. Jósefsspítali, vegna kaupa á röntgentæki .. 5000 

Gjöld samtals ........0000. 0000... 200 447 

399 Ýmis heilbrigðismál: 
010 Laun .............2.2.000 sn ens 6439 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000.000.....0.. 8515 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ..........0..0..00 0000... 9 000 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 18 663 

Gjöld samtals .........000000 00... 42 617 

Viðfangsefni: 

01 Lyfjaverðlagsnefnd ............0.0000 0000... 668 
02 Norræn samvinna í lyfsölumálum ............ 46 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 10.



Nr. 114. 364 31. desember 1972. 

Þús. kr. Þús. kr. 

03 Lyfjaskrárnefnd og sérlyfjaeftirlit ............ 1701 
05 Eiturefnanefnd ............0000000 0000... 528 
06 Eftirlit með deyfilyfjum og sérstakar efna- 

rannsóknir ............0..0000 0000 1384 
07 Daggjaldanefnd ..................00 000 00. 182 
08 Hjartavernd .............2000.. 0. 6 000 
09 Krabbameinsfélag Íslands .................... 3 978 
10 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnalögum og 

lögum um ónæmisaðgerðir ................... 664 
11 Matvælarannsóknir ............0...0000 000... 2770 
13 Til kynsjúkdómavarna, 1. 91/1932 ............ 279 
14 Kostnaður vegna 1. 16/1938 .................. 13 
15 Til að bæta héraðslæknisþjónustu, 1. 43/1965 .. 2000 
16 Til lækningatækja, 1. 43/1965 ................ 300 
17 Vegna héraðshjúkrunarkvenna, 1. 43/1965 .... 4 000 
18 Námskeið sjúkraliða .................0....... 400 
19 Námskeið heilbrigðisstétta .................. 556 
21 Elliheimili .................. 2040 
25 Minningarsjóður Landspítalans .............. 4 000 
27 Sjúkraflug ............0.00..00. 0... 950 
28 Rhesusvarmir „................0. 00... 448 
29 Blóðrannsóknir ungbarna .................... 886 
30 Rannsóknir í samvinnu við WHO ............ 221 
31 Til tækniaðstoðar við sveitarfélög vegna vatns- 

og skolpveitumála og annarra umhverfis- og 
mengunarmála ...........00.0..0. 000... 3 000 

34 Kostnaður vegna reglugerðar um iðjumengun 1000 
3ð  Hjúkrunarkennsla ljósmæðra ................. 1708 
30 Röntgentæknaskólinn ..............0000000.0... 2 240 

Gjöld samtals ........0......0 0. 42 617 

471  Gæzluvistarsjóður, framlag: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 20 000 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 850 

Gjöld samtals .........0.0.0.0 0. 20 850 

Viðfangsefni: 

02 Gæzluvistarsjóður, framlag ................... 20 000 
03 Bláa bandið .............000.00 000 600 
04 Vernd .........0.2.0. 00. 250 

Gjöld samtals .........0.2.0.0. 00... 20 850 

481  Bindindisstarfsemi: 

0 10 Laun ............200..00 0000 2 063 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 1151 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 66 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 3 204 

Gjöld samtals ............000000 00... 6484
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Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr. 
02 Áfengisvarmir ............. 4 334. 
03 Önnur bindindismál ..............0.0........ 250 
04 Templarahöllin, byggingarstyrkur ............ 900 
05 Stórstúka Íslands .............00.00000000.. 1000 

Gjöld samtals „..........0... 00. 6 484 

501 Ljósmæðraskóli Íslands: 

  

010 Laun ..............0.000000 0000 2324 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.00.... 664 
0 27 Viðhald ...............00...00.. 151 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 50 

Gjöld samtals .............0...... 3 189 
1 00 Tekjur ............... 0. 210 

Mismunur ........... — 2 979 

Samtals 7 874 700 

A 46



Nr. 114. 

101 

103 

104 

201 

202 

203 

366 

1 09 Fjármálaráðuneytið. 

Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ........oeeeeeenssseerssr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00..0.. 
0 27 Viðhald ...........00.zeee sess 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals ........00000 0000... 

Ríkisbókhald: 

010 Laun .........000000eeenes sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000000.. 
0 27 Viðhald ...........eoeceeeneenes sn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals ........00000 000... 

Ríkisfjárhirzla: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun .......0000000ens ens 
Önnur rekstrargjöld ............00.00000.. 
Viðhald .........00000..00 eeen. 
Gjaldfærður stofnkostnaður .............-. 
Gjöld samtals ........00.0. 0000... 

Embætti ríkisskattstjóra: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun .....00000000 sens... 
Önnur rekstrargjöld ...........0000000.0... 
Viðhald ......000000e000e0ee sn... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 
Gjöld samtals ........00000 000... 0... 0... 

Skattstofan í Reykjavík: 

0 10 
0 20 
0 27 

1 00 

Laun ......2.00000 0000 sn 
Önnur rekstrargjöld ..........0000.00.000.. 
Viðhald .......0.0000000e0nossann sn... 

Gjöld samtals .......00000000 00... 
Tekjur ........2000000 0... 
Mismunur .......0.0000000 000... 

Skattstofa Vesturlandsumdæmis, Akranesi: 

0 10 
0 20 
0 27 

Laun .......20000000 00 nn 
Önnur rekstrargjöld ..........00000.0000.. 
Viðhald .......0.20000cce00ans 00... 0... 
Gjöld samtals ......0200000 000... 00... 

31. desember 1972. 

Þús. kr. Þús. kr. 

24 241 
10 973 

339 
220 

35 713 

9787 
2 684 

161 
500 

13132 

3316 
886 
Gó 

100 
4 367 

19 992 
4323 

24 626 

44 890 

6422
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204 Skattstofa Vestfjarða, Ísafirði: 

205 

206 

207 

208 

209 

211 

010 Laun ..............00.00000 00. 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ...............0000 0... 

Skattstofa Norðurlandsumdæmis vestra, Siglufirði: 
010 Laun ...............000.00 00 

0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals „................ 00. 

Skattstofa Norðurlandsumdæmis eystra, Akureyri: 
0 10 Laun ..............000 0020 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0....... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...............000.0 00. 
1 00 Tekjur ...............0..00 0000 

Mismunur .............00.00. 00 

Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum: 

0 10 Laun ............0....00 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...............00.00.0.0. 000 

Gjöld samtals „.........0......... 0. 
1 00 Tekjur ............0.00..0 0000. 

Skattstofa Suðurlands, Hellu: 

010 Laun ............00000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................00..... 
0 27 Viðhald .............2..0000000... nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals „.........00000000 000. 
1 00 Tekjur .............0..000000 0000 

0 10 Laun ..............00000.0 ner 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals .............000000.0. 0 

Skattstofa Reykjanesumdæmis, Hafnarfirði: 

0 10 Laun ................0.000 0000 

0 27 Viðhald ...............0.000.000000 000. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........000000000 00... e..... 

7 265 

5427 

9 639 

5 203 

4 853 

3133 

13 260
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212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld: 

251 

261 

263 

281 

282 

381 

382 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................00...0... 
Gjöld samtals ........2000000 000... 

Gjaldheimtan í Reykjavík: 

0 10 
0 20 
0 27 

1 00 

Laun .. KRR KORK 

Önnur rekstrargjöld ..........00..0000000..00. 
Viðhald sr 

Gjöld samtals ........0000000 00... 
Tekjur 
Mismunur NON 

Tollstjórinn í Reykjavík: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun .. sr. 

Önnur rekstrargjöld ..........00.0000.0.0....0.. 
Viðhald So 0000800000 0000. 

Gjöld samtals ........00000.00 0... 
Tekjur KRR NON 

Mismunur .........00000. 000. 

Viðfangsefni: 

02 Skrifstofa tollstjóra ..........00.0.00.0......00. 
03 Tollgææzlan í Reykjavík .......0.0000000000.00.. 
04 Sameiginlegur kostnaður „........000.000.00... 

Gjöld samtals ........0000000 000... 

Tollgæzla utan Reykjavíkur: 

0 10 Laun .. KRR NKK 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0..000...0.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........00002.00 0... 

Tollstöðvar, framlag: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals .........0000 000... 0... 

Tollamál, sameiginlegur kostnaður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.000..0.00.... 
Gjöld samtals ........0..02000 0000... 

Uppbætur á lífeyri: 

0 10 Laun ..........0.0.0en ess 
Gjöld samtals .......200000000. s.n 

0 10 Laun .. sr. 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

10 605 

2 760 

29 000 

2214 

205 048 

5 047 

Þús. kr. 

10 605 

12 656 

94 859 

16 144 

29 000 

2214 

205 048 

5 047
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383 

384 

402 

481 

901 

971 

981 

991 

999 

0 70 Vextir ............0...00. 0 
Gjöld samtals ............00000.000 0. 

3 00 Lánahreyfingar út ...................0.000.... 
4 00 Lánahreyfingar inn .............00.0...0..0... 

Ýmislegt: 
0 10 Laun .............00.0. 0000 00sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........0000000 000. 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn: 
0 10 Laun!) 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur: 

0 10 Laumi) ............2 2. 

0 10 Laun 

Útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum: 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.0000.... 

Gjöld samtals 

Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins: 
0 10 Laun ...............0000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0.0..... 
0 27 Viðhald ...............00.0000.0. enn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður „................. 

Gjöld samtals ..............200000 0000 
1 00 Tekjur .............0.0.0.00 0000 

Mismunur .............00 0000 

Ríkisábyrgðasjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 

Gjöld samtals .............0.0..0 0. 

Ríkisbifreiðir, framlag: 

0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ..............0.0.0.. 0. 

Ýmis lán ríkissjóðs: 

SS... 

sr .. 

LR A 

000... 000 

Þús. kr. 

10 005 

6 830 

7 849 
5 53ð 

ð öðð 

9 907 
4 080 

188 
100 

14 275 
10 832 

71 000 

5 000 

346 111 

522 407 
36 576 

4 290 
37 881 

100 

47 600 
44 900 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

10 005 

6 830 

13384 

3443 

71 000 

5 000 

346 111 

134 771 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 11.
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Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr. 

02 Orlofsheimili BSRB ........0.00000000. 00... 5 300 
03 Til kaupa á blöðum samkvæmt nánari ákvörðun 

ríkisstjórnarinnar að fengnum tillögum stjórn- 
skipaðrar nefndar „..........0.20000. 000... 18 000 

04 Símakostnaður og burðargjöld fyrir stjórnar- 
TÁðið .......020000.00 00 sver 9919 

05 Kostnaður við kjarasamninga ................ 3 349 
06 Dómkröfur og málskostnaður ................. 3 985 
07 Áætlað framlag til togaralána ................ 47 600 
08 Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda .. 336 
11 Lífeyrissjóður bænda ..........0000000.0....000. 20 600 
12 Lífeyrissjóður verkalýðsfélaga ................ 19 000 
13 Óviss útgjöld ............2..0.00 00... ð öðð 
14 Ríkisskattanefnd ..........000000000 00... 0... 1147 

Gjöld samtals ........0200000 0... 134 771 

Samtals  1149642
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1 10 Samgönguráðuneytið. 

101 Samgönguráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ........0.0000000 ne enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0000000... 

Gjöld samtals ............0000. 000... 

211 Vegagerð: 

0 10 Laun ..............0..eeseseeses 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.0.000....... 
0 27 Viðhald ...............eeeoeeeeeeeee se 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ............0..000000.. 
0 92 Til sveitarfélaga ................00 0000... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........20000.000 00... 
1 00 Tekjur ...............000000 0... 

321 Strandferðir, framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
0 83 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...,........... 

Gjöld samtals .........0000.000..0.. 0... 

Viðfangsefni: 

02 Skipaútgerð ríkisins ..................00...... 
03 Flóabátar og vöruflutningar .................. 

Gjöld samtals .........0000000. 00... 

325 Rekstrardeild ríkisskipa: 

0 10 Laun ........0000000 2000 eens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald .............02000.0 00... en... 

Gjöld samtals .........0.0.000. 0. 
1 00 Tekjur ..........0.0000%0 00 sen 

Mismunur ..........20000 00... 00 

Þús. kr. 

öo ó6l 

2615 

160 000 
37 000 

320 000 
677 500 

4000 

61 463 
33 225 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

8176 

1429 105 

94 688 

9 430
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331 

332 

383 

Vita- og hafnamál, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ........000000000eesnvn err 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0..00.00.0.0.... 
0 27 Viðhald ............0000.0.0. 0. ens 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0..0... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ................0.0... 

Gjöld samtals ..........2000020 0000. 
100 Tekjur ............00000000 nn sn 

Mismunur ...........20. 0000... 

Vitamál: 

0 10 Laun ............0..0000s0 ess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0..00.0000.00.... 
0 27 Viðhald ..........0200000000e.anss 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........00.200 00... 
1 00 Tekjur .........00000000.00n enn 

Mismunur ............20000 0... 

Viðfangsefni: 

02 Rekstur vita ..........02.00000 2000... 
04 Sjómerki............000 sess 
05 Vitabyggingar .............0..02000.0.. 0... 0... 

Gjöld samtals ..........0.0000 000... 

Hafnamál: 

0 10 Laun ............000eseersssrr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.00....00.. 
0 27 Viðhald ...........0.0.00000..0n ven... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0.00... 
0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0000.. 0000... 
0 92 Til sveitarfélaga ........0..000000 000... 0... 

Gjöld samtals .........000000 000... 

Viðfangsefni: 

02 Til hafnarannsókna og mælinga .............. 
03 Hafnarmannvirki og lendingarbætur!) ........ 
04 Ferjubryggjurð) ........0.0..02000000 00... 
05 Landshafnir, framlag ...........0200000..0.... 
06 Hafnarmannvirki, eftirstöðvar framlaga ...... 
07 Hafnabótasjóður, framlag ..............000... 
08 Sjóvarnargarðarð) ..............020200 0000... 

Gjöld samtals ..........0000.2 0000. 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

13 274 
3 830 

161 

250 

2 160 

19 675 
6 360 

17 176 
7 461 
3 766 

6 700 

35 103 

4 000 

20 079 
1876 
7148 

35 103 

1 345 
886 

1 291 
3 300 

77 510 
239 900 

2731 
206 800 

6991 
55 510 
27 500 
22000 
2700 

324 232 

Þús. kr. 

13315 

31 103 

324 232 

    
1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 12. 
2) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 13. 
3) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 14.
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341 Siglingamálastofnun ríkisins: 

0 10 Laun ...........0000.0 00 ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..00.00.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0.0.002 000... 
1 00 Tekjur ............2.0..000. ss 

Mismunur ...........2..0000 000 — 

471 Flugmálastjórn: 

0 90. Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............000000.. 

Gjöld samtals .........0.20.00. 0... 

481 Flugbjörgunarsveitir, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........0...0002 00... 

651 Ferðamál: 

0 10 Laun ........000000000 00 rss 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0.0000000.000.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 

Gjöld samtals .........200%000 00... 

652 Veðurstofan: 

010 Laun ............0000000.s ser 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00.00.00.0... 
0 27 Viðhald ............220.00....e. sense 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............1..... 

Gjöld samtals ........000...200. 0... 
1 00 Tekjur ..........2000000..e sess 

Mismunur „..........022 0000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..............20000 0... 
02 Veðurstofan á Reykjavíkurflugvelli ........... 
03 Síma- og útvarpskostnaður .................. 
04 Loftskeytadeild ...........0.0.00000. 0000 
05 Veðurfarsdeild ...............2000. 00... 
06 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar ........... 
07 Veðurstöðvar ...........0..000.0 nn... 
08 Hálendisathuganir ..................00..00... 
09 Jarðeðlisfræðideild ....................000.... 
10 Bóka- og skjalasafn .........0..00000 0000... 
11 Veðurþjónusta vegna millilandaflugs .......... 
12 Til hafísrannsókna ..............0000 00. ..00.. 
13 Bygging Veðurstofuhúss ..................0... 

Gjöld samtals .........00.0.00. 00... 

100 

1011 
2013 
2530 

7500 

55 182 
25 565 

2 259 
28 270 

111 276 
33 351 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

20 8öd 

224 305 

100 

13054 

77 925 

A 47



  

Nr. 114. 374 81. desember 1972. 

656 Landmælingar: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........0..eeessssssesssssr 8 405 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000.000...... 5 947 
0 27 Viðhald .........0000.e0sesensens nn 463 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.20.0.000.. 1300 

Gjöld samtals .........000000 0000... 16115 
1 00 Tekjur ......0..00000000000 s.n. 5 700 

Mismunur ........0.00000 0000... 10 415 

3 00 Lánahreyfingar út ........00.0000000......0... 200 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0.000000000. s.n... 941 
02 Landmælingar ........0.00000. es... s.n... 9072 

03 Ljósmyndadeild .........2.000000.0.0. 0000... 3784 

04 Kortasala ..........0..00.0 000 2318 

Gjöld samtals ......0.000000 00... 16 115 

672 Sérleyfissjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........00.0..000000.. 4 250 

Gjöld samtals .........000000 00... 4 250 

Samtals 2 260 952



81. desember 1972. 375 

101 

201 

202 

203 

204 

1 11 Iðnaðarráðuneytið. 

Iðnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ........200000000 enn sens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0...0.0.0... 

Gjöld samtals .........000..00. 0... 
100 Tekjur ...........00000000 seven 

Mismunur ...........2.0000. sess 

Iðnþróunarstofnun Íslands: 

0 10 Laun .............0222000.0sn ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0..0..0..00.... 
0 27 Viðhald ...........22200000. 0... sen. 
0 70 Vextir .............220000.00 0 eens 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............0.. 

Gjöld samtals ...........0.00000 00... 
1 00 Tekjur .............00000. es senn 

Mismunur ..........2.2..2.0000. 0... 
3 00 Lánahreyfingar út ...........00..000.....0...0.. 

Rannsóknastofnun iðnaðarins: 

010 Laun .........00.0eessssre ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0....00..... 
0 27 Viðhald ..........000000..eeseen se 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........20000.00. 00... 
1 00 Tekjur .........0.000000 00. ún ns. 

Mismunur ...........200.0.0 0. s.n 

Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins: 

0 10 Laun .........20..20000enssessss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.....0.... 
0 27 Viðhald ..........0..0.00......... se... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........2000.0 0... 0. 0... 
1 00 Tekjur .........000000000 000 ner 

Mismunur ..........00000..n sen 

Verkstjórnarnámskeið: 

010 Laun ........0000.0000e ss sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................000... 
0 27 Viðhald .............0.0.0eeeeeeeserss se 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0000.000 00... 
1 00 Tekjur .........00000000 000. 0n0n sn 

Mismunur ..........00000..sss s.s... 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

8 699 

10 476 

14 501 

17 001 

1729



Nr. 114. 376 

205 

206 

221 

234 

299 

301 

Stjórnunarnámskeið: 

010 Laun .............000.000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................0..... 

Gjöld samtals ...........0.000. 0000. 
1 00 Tekjur .............0000.0 00. 

Mismunur ............0....0 00. —— 

Námskeið í stjórn vinnuvéla: 

0 10 Laun „00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....................0.... 

Gjöld samtals ............00 000 

Iðnþróunarsjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 

Gjöld samtals ...........200.000 00... 

Lagmetisiðjan Siglósíld: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .......00.000.0.00...... 

Gjöld samtals .........2.%0000 0. 

Iðja og iðnaður, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........0000000. 0... 

Viðfangsefni: 

02 Iðnlánasjóður ..............00%0.. 000... 
03 Til iðnráða og annarrar starfsemi á sviði iðnaðar 
04  Heimilisiðnaðarfélag Íslands .................. 
05 Landssamband iðnaðarmanna ................. 
06 Til eflingar iðnþróunar og tækninýjunga í iðnaði 
07 Mótframlag vegna tækniaðstoðarframlags S. þ. 

UNIDO ......0000000 0000 
08 Til útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins .......... 
09 Til Sölustofnunar lagmetisiðnaðarins ......... 
10 Til gosefnarannsókna ............0000000000.. 
11 Liffræðileg rannsókn við Laxá og Mývatn. 
12 Viðræðunefnd um orkufrekan iðnað .......... 
13 Saltverksmiðja á Reykjanesi .................. 

Gjöld samtals ........0..0..000 0000 

Orkustofnun: 

0 10 Laun ..........0.000000 000 ss nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..0.00000... 
0 27 Viðhald ...........0.0.0020.00. 000. nn. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........0.0000 00. 
1 00 Tekjur ...........020000 0. ens 

Mismunur ..........2..000000 0. 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

11 000 

5 000 

Þús. kr. 

1502 

1400 

11 000 

5 000 

69 825 

58 954



31. desember 1972. 371 Nr. 114. 

302 Rafmagnseftirlit ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 

010 Laun ............00.0000 00 s enn 9 587 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0.0000... 4405 
0 27 Viðhald ..............0.0....essser sn 150 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 1000 

Gjöld samtals ..........0.00.00 0... 15 142 

332 Jarðvarmaveitur ríkisins: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ................0...... 1276 

Gjöld samtals .........0.00000. ven 1276 

371 Orkusjóður, framlag: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0.00...0000... 170 970 

Gjöld samtals .........000002 0000... 170 970 

Viðfangsefni: 

02 Rafvæðing í sveitum .........02..0000000. 00. .... 50 000 
04 Lán til jarðhitaleitar .............0...00.00.... 5100 
05 Lánagreiðslur ...............000000 0000... 45 870 
06 Verðjöfnunargjald ................000000.00... 70 000 

Gjöld samtals .........00220000 000. 170 970 
  

Samtals 387 475



Nr. 114. 878 

101 

201 

902 

999 

1 12 Viðskiptaráðuneytið. 

Viðskiptaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ..............220.0 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...............0....... vn 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............0..0 0000 

Niðurgreiðslur á vöruverði: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 
Gjöld samtals ............000000 0000 

Verðlagsskrifstofan: 

0 10 Laun ................00200 0. err 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...................ve. eeen 

Vörusýningar erlendis: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 

Gjöld samtals ............00000 000... 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

7311 
3 850 

öd 
100 

1686 000 

14 326 
2305 

108 

1500 

Þús. kr. 

11315 

1686 000 

16 739 

1500 
  

1715 554



31. desember 1972. 379 

101 

102 

101 

1 13 Hagstofa Íslands. 

Nr. 114. 

  

  

Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........00eseseesssssr 12 234 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0000..000.0.0.. 5150 

Gjöld samtals ........000000000 en. 17 384 

1 00 Tekjur .......00000000ss ens sss 395 
Mismunur ........000000 000. se — 16 989 

Þjóðskráin: 

0 10 Laun ........00.00000es sr 4 759 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0000..0..0000.. 2431 

Gjöld samtals .......00000000 00 re 7190 

1 00 Tekjur ......00000000000 sess 1747 

Mismunur ........0.0000 000. 5 443 

Samtals 22 432 

1 14 Ríkisendurskoðun 

Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ........eeeessesessesssr 19 794 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0000000.00... 2900 

0 27 Viðhald ...........eecceesesneessn 65 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.000.. 200 

Gjöld samtals .........00000000 00... 22 959 

Samtals 22 959



Nr. 114. 

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign. 

380 

B-HLUTI 

6. gr. 

31. desember 1972. 

Árið 1973 er ætlazt til, að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkis- 
fyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein. 

2 01 

171 Byggðasjóður: 

0 10 
0 20 
0 70 
0 90 

130 
1 80 

Laun ............... 

Önnur rekstrargjöld 
Vextir .............. 

Gjöld samtals ..................020 0000. 
Vaxtatekjur ........ 
Framlög úr ríkissjóði 

Tekjur samtals ...... 
Mismunur .......... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
Afborgun lána ...... 
Veitt lán ........... 
Inn: 

Forsætisráðuneytið. 

000... 

000... 0... 

0... 0... 

0000... 0... 

Se... 

so... 0... 

Innheimtar afborganir ....................... 
Tekin lán .......... 000... 000... 

Sr 

Þús. kr. 

3 800 
1700 

55 000 
5000 

65 500 
45 000 

153 300 

198 300 

51 200 
451 600 

70 000 
300 000 
132 800 

Þús. kr. 

132 800



31. desember 1972. 3ðl 

201 

211 

276 

2 02 Menntamálaráðuneytið. 

Happdrætti háskólans: 

0 10 Laun ..............0.000000 00 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0....0......... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 80 Afskriftir .................. 

Gjöld samtals ...........000000 0000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 30 Vaxtatekjur ............00.00.0. 0. 
190 Annað ............0000000 00. 

Tekjur samtals ...........0.000. 2000 
Mismunur ...........0...0..0 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 90 Annað, greitt ríkissjóði ...................... 
— greitt Háskóla Íslands ..................... 
— óráðstafað ................0.0..0000..0... 
Inn: 

4 40 Afskriftir ...............00. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Háskólabíó: 

0 10 Laun ..............0..02.000.0 vn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ..............000.000000. nn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70 Vextir ...............000 0... 
0 80 Afskriftir ............00.0...... 

Gjöld samtals ...........000.00.00.. nn 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Mismunur ...............0000 000 

Fjármunahreyfingar: 

3 90 Affað vl... 
Inn: 

4 40 Afskriftir 

Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

0 70 Vextir ...............2000. 0000 

Gjöld samtals .............0000 0000. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .............,2.....00.. 

Mismunur .............0.000.0 0. 

Þús. kr. 

31 500 
11 000 

263 200 
1700 

307 400 
376 000 

5 000 
2 000 

383 000 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

75 600 

2110 

7 681 

A 48



Nr. 114. 382 

422 

679 

ST1 

872 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ................ 
390 Annað ........0020000 000 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........... 

Ríkisútgáfa námsbóka, skólavörubúð: 

0 10 Laun ........000000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 27 Viðhald ..........0000000...... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu 
0 80 Afskriftir ..................... 

Gjöld samtals .........000...... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...... 

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

0 10 Laun ............00000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0..0000000000... 

Gjöld samtals ..........002002..0 000... 
10 Seldar vörur og þjónusta ............00.00.... 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .............200000.00.. 

Tekjur samtals ..........0.20000 0000... 
Mismunur „...........20200 0000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ...........0.00000.00 0... ve... 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...............000000.... 

Upptökuheimilið í Kópavogi: 

0 10 Laun .........0.00000.0 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0..00.... 
0 27 Viðhald ...........00200.0. 0... nn 

Gjöld samtals ........000..0000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .............20000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0.....000000000.0.0.. 

Tekjur samtals .......0.0000 000... 

Lánasjóður Ísl. námsmanna: 

0 10 Laun .......00000000 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 70 Vextir ..........0.0000 000... 
0 90 Yfirfærslur ............0..00..... 

Gjöld samtals ............0..2... 
1 30 Vaxtatekjur ................2... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......... 

Tekjur samtals ................ 
Mismunur .........020000000 00... 

000. .0.0... 

00... 

00. 

soo... 

soo. 0000... 

0000... 

ss... 

soo... 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

6 093 
1588 

7 681 

Þús. kr. 

1780 

283 300



31. desember 1972. 383 

907 

971 

972 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. 
Út: 

3 10 Afborgun lána .............000%.. 0... n 00... 14 600 
3 20 Veitt lán ..............000 000... 350 200 
3 30 Fjárfestingar ...............0.... 00... ..... 800 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ...............00.000... 8 000 
4 20 Tekin lán ..............00..0 0... 74 300 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...................0000.. 283 300 

Byggingarsjóður Listasafns Íslands: 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............220000000... 400 

Tekjur samtals, óráðstafað ................... 

Ríkisútvarpið, hljóðvarp: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 
0 90 

110 

Laun ..............00200 00 94 200 
Önnur rekstrargjöld ........0...0....0. 58 200 
Viðhald ...........0...000.0.0 00. 12 500 
Vextir .............2 0020... 2000 
Afskriftir ..........0.....00 0. 15 000 
Yfirfærslur ..................00000 0... 2500 

Gjöld samtals ..............000 0000... 179 400 
Seldar vörur og þjónusta .........0..000..... 154 280 

Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 

Fjármunahreyfingar: 

3 90 

10 

>
 N
o 

L
S
 

} 

A
 

Q
O
 

>
 

Út: 
Annað ..........000 0. 15 000 

Inn: 

Afskriftir ............. 0 15 000 
Ráðstöfun eigin fjár .................0........ —- 25 120 
Annað ........0.000 0 25 120 

Laun .........00.000. 00 117 000 
Önnur rekstrargjöld ..............00........ 55 700 
Viðhald ..........0.2002 0000. 25 500 
Vextir ..............20 00 7 000 
Afskriftir ................. 0. 20 000 
Yfirfærslur .................0.0000 00... 2 000 

Gjöld samtals ............0.0.2. 000. 227 200 
Seldar vörur og þjónusta .................... 171 475 
Framlög úr ríkissjóði ........................ 25 500 

Tekjur samtals ..............00%. 00... 196 975 
Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 

400 

25 120 

30 225



Nr. 114. 384 31. desember 1972. 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr. 

Út: 
3 10 Afborgun lána .........00000000 00... 0... 27 013 
3 30 Fjárfestingar .............2020000... 0. ....... 13 000 

Inn: 

4 40 Afskriftir ...........0.0000 000. 20 000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........0..0000...0..0... = 30 225 
4 90 Annað ..........0000. 0. 50 238 

973  Þjóðleikhús: 

010 Laun ........0..0.000000 0000 nn 63 576 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00000000..0.000.. 17 435 
0 27 Viðhald .........0.0000000enven senn 1506 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ........0..0... 950 
0 70 Vextir .........0022002.00 nn 1000 

Gjöld samtals ........2000000 0000... 84 467 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .........00.000000.. 31 200 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........00000000000..00.. 53 267 

Tekjur samtals .......2.00000000 00... 84 467 

974 Sinfóníuhljómsveit: 

010 Laun ........2000000e0eces enn 36 613 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000000.00000.... 7505 
0 27 Viðhald .........0...ec.eeneensn ss 1184 
0 90 Yfirfærslur ..........0000000 0... ens... 100 

Gjöld samtals .........00.000 000... 45 402 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .........0000000000. 4800 
1 30 Vaxtatekjur ..........02000000 en. 80 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ........00.000000...00.. 20 504 

1 90 Annað, Reykjavíkurborg ..........0.00000..... 8672 
— Ríkisútvarpið ........0.2.0200 00... 0. 0... 11 346 

Tekjur samtals .......00000000 0... 45 402 

975  Vísindasjóður: 

0 10 Laun ............2e0sesenneeer 100 
0 90 Yfirfærslur ..........0...00 000... ve... 10 600 

Gjöld samtals .......000000.0 0. en 10 700 
1 30 Vaxtatekjur ...........00000 000. e.s 300 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0.0.0.00000.0.000. 1400 
1 90 Annað, Arðssjóður Seðlabankans ............. 9000 

Tekjur samtals ..........02.00 0... 10 700



31. desember 1979. 385 

976 Menningarsjóður: 

977 

981 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 90 

1 30 
1 80 

Laun ........00..00000 00... 
Önnur rekstrargjöld ........... 
Viðhald ............000000..0.0.. 
Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir ........... 0000 

Gjöld samtals ..............0... 
Vaxtatekjur ................... 
Framlög úr ríkissjóði .......... 

Tekjur samtals ................ 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .......... 

Tekjur samtals ................ 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 50 

Fjárfestingar ................0..00000 00... 
Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár ........... 

Bókaútgáfa Menningarsjóðs: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

Laun ........00.0000 00... 
Önnur rekstrargjöld ........... 
Viðhald .........2.200000.0000. 
Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir ............000 00. 

soo. .000.0. 

Gjöld samtals ........0.00.0..... 
Seldar vörur og þjónusta ...... 
Annað, Menningarsjóður ....... 

Tekjur samtals ............... 
Mismunur .........000000 000... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 

4 10 
4 40 
4 50 

Afborgun lána ........00...02... 
Inn: 
Innheimtar afborganir ......... 
Afskriftir .................... 

0000... 

soo... 0. 

osv... 

svon... 

Ss... 

00.00.0000... 

00.00.0000... 

s.n . 

0000... 

soo... 

0000... 

00.00.0000... 

#00... 

0... 

sons... 

000... 

0000... 

00. 0.0........... 

so... 

soo... 

sess... 

0... 

soo... 

20 
ö 215 

6820 

50 
6770 

6 820 

10 000 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

10 000 

510



Nr. 114. 386 

2 03 Vtanríkisráðuneytið. 

101 Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli: 

111 

o
o
-
o
5
>
 

RS
 

Á 

Laun ........00000 00 
Önnur rekstrargjöld ................ 
Viðhald ........000000 0 

Hráefni og vörur til endursölu 
Afskriftir .........0.... 0 

Gjöld samtals ......20.0000 000... 
Seldar vörur og þjónusta ............ 
Vaxtatekjur ........00000 00. 
Annað 20... 

Tekjur samtals .......00000000.. 0... 
Mismunur ........00000 000... 

Fjármunahreyfingar: 

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli: 

Laun .......000200 0000. 
Önnur rekstrargjöld ................ 
Viðhald .........20000 0000... 

Vextir .......0.2.00 000... 
Afskriftir .........22.000 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

110 

Út: 
Fjárfestingar ........0.0..000. 000... 
Annað, greitt í ríkissjóð ............. 
Inn: 

Afskriftir .......20.00 0000 
Ráðstöfun eigin fjár ................. 

Gjöld samtals .......000000 000... 
Seldar vörur og þjónusta ............ 
Mismunur ......0.00000 00... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 
3 90 

4 40 
4 50 

Út: 
Afborgun lána ......0000000 000... 
Fjárfestingar .......000.00. 0... 
Annað, greitt í ríkissjóð ............. 
— óráðstafað .......0.0000000. 0... 
Inn: 

Afskriftir ...........0000 00... 
Ráðstöfun eigin fjár ................ 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

31 378 

9941 
1400 

140 000 
1200 

183 919 
238 819 

350 
650 

239 819 

4 900 
52 200 

1200 
55 900 

25 802 
9426 
4 788 
1200 
5 240 

46 456 
134 200 

Þús. kr. 

öð 900 

87 744



81. desember 1972. 387 

121 Sala 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 80 

varnarliðseigna: 

Laun .........0.. 00. 
Önnur rekstrargjöld ........... 
Viðhald ..........0000.0. 00... 
Hráefni og vörur til endursölu 
Afskriftir ............... 

Gjöld samtals .........00.00.... 
Seldar vörur og þjónusta ...... 
Vaxtatekjur „...............020000 000... 

Tekjur samtals ................ 
Mismunur ...........0000.0... 

Fjármunahreyfingar: 

3 90 Annað, greitt í ríkissjóð ................00.... 
Inn: 

Afskriftir ...........00...2 00. 

00... 

ss... 

Se... 

ss... 

Soon... 

00... 

0... 

Þús. kr. 

6 245 

5 455 

550 

13 200 
896 

26 346 

45 000 
3050 

48 050 

22 600 

896 
21 704 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

21 704



Nr. 114. 388 

2 04 Landbúnaðarráðuneytið. 

171 Jarðeignir ríkisins: 

172 

206 

207 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ..............0000..00.. 

Tekjur samtals ............2.0000 0000... 

Fjármunahreyfingar: 

4 50 

Afborgun lána ............00000000. 0. 0... 
Fjárfestingar .................0.2000 000. 0... 
Inn: 

Ráðstöfun eigin fjár ..............0.0.000000. 

Jarðeignasjóður ríkisins: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ...................00... 

Tekjur samtals ........0.00000 0000... 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 50 

Fjárfestingar ...............0.0..000 0. 0... 
Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár ...............00.00.00 

Tilraunabúið á Hesti: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 

Laun ........000000000 ens 
Önnur rekstrargjöld ..........0.0.0.0000000.... 
Viðhald ...........20.2000.0.0..nss ne 
Vextir ...........20000000 0000 

Gjöld samtals ........0.0.000000 00... 
Seldar vörur og þjónusta .................... 
Framlög úr ríkissjóði ..................0..... 

Tekjur samtals ............0..0000.0.. 0. 0... 
Mismunur ............200000000 s.n. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 

4 50 

Afborgun lána ..........0.200000 00... 0... 
Fjárfestingar .....................000 00... 
Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár ................00..00.0.. 

Tilraunastöðin á Reykhólum: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 

Laun ............2.0.0.0.. sess 

Önnur rekstrargjöld .............00..000000... 
Viðhald ...............00..ee..s ss 
Vextir .............2000000 senn 

31. desember 1972. 

250 

295 

1300 
1000 

200 
20 

2520 

Þús. kr. 

6 742 

6 000 

295



31. desember 1972. 389 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ............000..... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0000000.00.0.. 

Tekjur samtals ...........0.0.0.0 0000... 

208 Tilraunastöðin á Akureyri: 

0 10 Laun ............2..0.00.nes sen 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.0000..00... 
0 27 Viðhald ...........0...eo..eeseneens ns. 
0 70 Vextir .............0.0.0 00... 

Gjöld samtals ...........20.0 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........0.000000.. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0000000.00.. 

Tekjur samtals ...........0000200 000... 

209 Tilraunastöðin á Skriðuklaustri: 

010 Laun ............200.00.0 00 sens 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.20.00.. 00... 
0 27 Viðhald ...................e.. nn... 
0 70 Vextir ............00..0.0. 0... 

Gjöld samtals .........0.0200000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........0.00000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............00.000000... 

Tekjur samtals .........0...00.0.0 0... 
Mismunur .............00200 000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ...........0000000. 0... 0... 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..............0.000.0.0.. 

211 Tilraunastöðin á Sámsstöðum: 

0 10 Laun ............20000 seen sr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00.000000... 
0 27 Viðhald ...............0...eesnsssss 
0 70 Vextir ................0... ns 

Gjöld samtals ...........2.000. 0... nn. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............0000.... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0.....2...0.00.. 

Tekjur samtals „..............0002 000... 

221 Áburðarverksmiðja ríkisins: 

0 10 Laun ............20..sesnn ess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...............eeeceeeneesss 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70 Vextir ............200000 00... 
0 80 Afskriftir ...............2.000. 000... 

0000 000 0000 8.0 0. 

Þús. kr. 

900 
1620 

2520 

1750 
1 930 
260 
75 

4015 
2400 
1615 

4015 

1814 
1400 
650 
200 

4 064 
1800 
2 864 

4 664 

600 

600 

1475 
1090 
400 
20 

2 985 
1200 
1785 

2 985 

89 320 
122 190 
15 100 

315 750 
29 100 
54 530 

625 990 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

600 

A 49



Nr. 114. 390 

235 

236 

237 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .......0000000000.0. 
1 30 Vaxtatekjur ........000000000 00... 
190 Annað ........2020200 nes 

Tekjur samtals ........20200.0 0000... 

Mismunur .......000200000 0... 

Gunnarsholtsbúið: 

0 10 Laun ........00000000n sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..0...00000.... 
0 27 Viðhald ............0.00.e..eseeessn nn. 
0 70 Vextir ..........20000.0... ses 
0 80 Afskriftir ...........0000000ee eeen. 

Gjóld samtals .........000000 000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........0.0000...0.. 

Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti: 

0 10 Laun ...........20200000eeen rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0.0.....0... 
0 27 Viðhald ...........00.00e.eenese ss... 
0 70 Vextir ..........200000.0 nes 
0 80 Afskriftir ...........00000 ee neee 

Gjöld samtals ........0.000000 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........00.0000000... 
1 30 Vaxtatekjur ...........2000... 0. s.n 

1 90 Annað ............eessess ns 

Tekjur samtals .........0.0.00000 00... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána 2.......00000 00 
Inn: 

4 40 Afskriftir ...........0.00200 00... 

Stórólfsvallabúið: 

0 10 Laun .........0.00000000eee en 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000.00.000... 
0 27 Viðhald ..............00e0..eess ene... 
0 70 Vextir ...........0200000 00 nes 
0 80 Afskriftir .........00..0000000 000... 

Gjöld samtals ........0..0000 0000. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .........020000000.. 
1 30 Vaxtatekjur ...........0.00000.00. 0... 
190 Annað .........0020000. 0. 

Tekjur samtals ........00000.0.0 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ........0.00000000 0000... 
Inn: 

4 40 Afskriftir .........020000.0 020 

81. desember 1972. 

Þús. kr. 

619 900 

10 000 
800 

630 700 

Þús. kr. 

4710



31. desember 1972. 391 

246 Laxeldisstöð í Kollafirði: 

0 10 Laun .......200200000nnr nenna 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0.00..0000.. 
0 27 Viðhald ...........02.0000 0... ene sn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70 Vextir ..........0.00000 00 ens 
0 80 Afskriftir .............02.0000 000. 

Gjöld samtals ........0.0..00 00 nn 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........0..0.0.0... 

80 Framlög úr ríkissjóði ..........0..0.0000000... 

Tekjur samtals .........0..0.202. 000. 
Mismunur „........0.2000 0000 

271 

501 

3 10 Afborgun lána ........0..0000 0000... 
3 80 Fjárfestingar ..............00.02..0. 0000... 

Inn: 
4 40 Afskriftir ...........0002.0 00 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........0..0.0000...0... 

Landgræðslusjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0..0 000... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70 Vextir ...........00.20 0. 
0 900 Yfirfærslur ..........02..0 000... e.s 

Gjöld samtals .........0.0200 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............00.0.... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði „........0...00200....00.. 
190 Annað ........2..200000 0... 

Tekjur samtals ...........0..0000. 000... 

Mismunur „..........0.0.0.0.0 000. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ........020.0.0 0000... ER 
3 80 Fjárfestingar .............00.00000.0.0.... . 
390 Annað ..........0.020000. sn 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ...............00.0.... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................0.0.00... 

Bændaskólabúið á Hvanneyri: 

010 Laun .........0.00... 00. sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0.0...0000.... 
027 Viðhald ............00.02....0 0. en 
0 80 Afskriftir ............00020 00... 

Gjöld samtals .........0..2.0000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........0.000000000.. 

Þús. kr. 

2 800 

1200 

500 

1000 

250 

300 

6 050 
3 000 
4 940 

7 940 

900 
1290 

300 
1890 

350 
7 000 

15 
3500 

10 865 
7500 
4481 

300 

12 281 

100 
150 

1080 

60 
1270 

2500 
1500 
900 
100 

5000 
5000 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

1890 

1416



Nr. 114. 392 31. desember 1972. 

502 Bændaskólabúið á Hólum: Þús. kr. Þús. kr. 

010 Laun ............00000 00 se 0ven sen 2500 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00......... 1 900 
0 27 Viðhald .........0.000000.0e.nee senn 500 
0 70 Vextir ...........2000200 0. enn 100 

Gjöld samtals .......000000 00... 5 000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............00000... 5 000 

503 Garðyrkjuskólabúið á Reykjum: 

0 10 Laun .........00000000 00. sn enn 880 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0...0..0.... 380 
0 27 Viðhald ..........0.000000.0sesnsns.. 90 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 100 

Gjöld samtals .......00000000 000... 1450 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .............00.0.00... 1450



31. desember 1972. 393 

211 

221 

222 

2 05 Sjávarútvegráðuneytið. 

Fiskimálasjóður: 

0 10 Laun ..........20000.0 000. 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................. 
0 90) Yfirfærslur ..........000.00.00....... 

Gjöld samtals ........0000000 00... 
1 30 Vaxtatekjur ........0...000000 00... 
1 90 Annað, útflutningsgjald .............. 

Tekjur samtals ........2.0000.00..... 
Mismunur ...........0.0000 0. 0... 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 Veitt lán „old... 
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða .............. 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ............... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................. 

Síldarverksmiðjur ríkisins: 

0 10 Laun .........0..2200000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................. 
0 27 Viðhald ...........0000000........... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ...... 
0 70 Vextir ...........0000000 000... 

Gjöld samtals ......0.000000 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............ 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................ 

Tekjur samtals ........2.0.00.. 0000... 
Mismunur .........0000 00. 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 10 Afborgun lána 22.00.0000... 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................. 
4 90 Annað .......0.0000000 000... 

Hraðfrystihús Síldarverksmiðja ríkisins: 

0 10 Laun ........2.0000000ee eens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................. 
0 27 Viðhald ...........0200000 00... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ...... 
0 70 Vextir ............0.0000.0. 0... 
0 80 Afskriftir .............2.000...0.0.... 

Gjöld samtals ........0000000 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............ 

Mismunur „...........000000 000... 0... 

0... 

00... 

00... 

....0... 

0... 

00..0..... 

.0....0.. 

.0....... 

0... 

#0... 

....0.0.. 

....00.. 

0.0..0.... 

#0..000.0.. 

.00...... 

.0.0.0..... 

#...0.... 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

9 606 

5 468 

472



Nr. 114. 394 31. desember 1972. 

223 

231 

272 

Fjárnunahreyfingar: Þús. kr. 

Út: 
3 10 Afborgun lána ............ AR RA 948 
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða .......0.00000. 000... 714 

Inn: 

4 40 Afskriftir ............000 000 1250 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........0.0000000 00. 472 

Tunnuverksmiðjur ríkisins: 

0 10 Laun ..........20000000nee ss 2500 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0..000.00000... 2000 
0 27 Viðhald ...........00.... 000 nn nr 700 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 58 500 
0 70 Vextir ............02.0 0. 6 500 

Gjöld samtals ............000 00. 70 200 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .............000..... 70 200 

Síldarútvegsnefnd: 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki tekizt að 
fá fjárlagatillögur frá þessu fyrirtæki. 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

  

0 70 Vextir ...... 2..20000000ne nes 8212 

Gjöld samtals ......0002000 00 8212 
180 Framlög úr ríkissjóði .......0.000..0 0. 31519 

Mismunur .......02020000 000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

310 Afborgun lána ............0.0000 00... 0... 0... 23 307 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........0..0.0000000 0. 23 307 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

010 Laun ........00000000s ns ss 737 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.00.0.00..... 870 
0 27 Viðhald .............0000000.. sn en 2449 
0 70 Vextir ............200.000 sn. 950 

Gjöld samtals .........200200 0... 5 006 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............0........ 2006 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..............0.......... 5 000 

Tekjur samtals .........0.02..... 0... 7 006 
Mismunur ...........0..00 0. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ............0.... 0020... 2000 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........20000000 00... 2000 

Þús. kr. 

23 307 

2 000



31. desember 1972. 395 

274 Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins: 

0 10 
0 20 

1 80 
190 

Laun .......0000.0.. 

Gjöld samtals ....... 
Framlög úr ríkissjóði 

So... 

RON NON NORN NONONON ON 

Annað, aflatryggingasjóðsgjald ............... 

Tekjur samtals ..... 
Mismunur, óráðstafað 

Þús. kr. 

1400 

— 2720 
4120 

38 875 
320 100 

358 975 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

354 855



Nr. 114. 396 31. desember 1972. 

2 06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

101 Lögbirtingablaðið: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........2.00000000 near enn 856 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0..000000... 4 005 
0 27 Viðhald .............000.2.0.... sen 80 

Gjöld samtals .........0000 000... 4 941 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0.00000... 4 941 

251 Landhelgissjóður: 

0 70 Vextir ..............0.0... ns 3 748 
0 80 Afskriftir ..............0000 000... 19 848 

Gjöld samtals .........2020000. 0... 23 596 
130 Vaxtatekjur .............000000 000... 200 

180 Framlög úr ríkissjóði ..................0...... 17 396 
190 Annað .............0.eenens sen 6000 

Tekjur samtals ...........0.000.0 0000... 23 596 
Fjármunahreyfingar: 

310 Afborgun lána ..........02000 00. ..... 0... 19 848 
Inn: 

4 40 Afskriftir ............20200 00. 0n nn 19 848 

371 Kirkjubyggingasjóður: 

010 Laun ........0.0.0.000sesesrssss 18 
0 70 Vextir ..........00000. 00 nes 10 

Gjöld samtals .........000000 0... 28 
1 30 Vaxtatekjur ............00.200.0. 00... 40 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...............00...0... 4 000 

Tekjur samtals ..........0.0000.0 000... 4 040 

Mismunur ..........0.002000 00 nr 4 012 

Fj ármunahreyf ingar: 
t: 

3 20 Veitt lán ...........0.0000 s.n. nn 4512 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ..............0.00...... 500 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................00.0..... 4012 

372 Kirkjugarðasjóður: 

0 10 Laun ........00200200n0nnenner renn 60 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00.0000000.. 60 
0 70 Vextir ............2000.. sess 15 
0 900 Yfirfærslur ..........2.200 0000... sn 250



31. desember 1972. 397 

373 

130 Vaxtatekjur ............002..00 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...................00.... 
1 90 Annað, framlög kirkjugarða ................. 

Tekjur samtals ...........0.0.002. 00... 
Mismunur .„...............00.0 0 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 20 Veitt lán ..............0000..0. een 
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða .........000..000..... 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ...............0.0....... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ....................0.... 

Kristnisjóður: 

0 90 Yfirfærslur .............0000 00... 

Gjöld samtals ..........0220.00 00... 
130 Vaxtatekjur ..............00%000 0... nn 
180 Framlög úr ríkissjóði ..............0...0.0... 

Tekjur samtals ............0.0... 0000. 
Mismunur .............000.00 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 90 Annað, bætt sjóðsstaða .............0.0.00.... 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ..............0000..... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................0.0.00.... 

Þús. kr. 

390 
100 

1300 

1790 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

1405 

A 50 

ð7



Nr. 114. 398 

271 

272 

31 

2 07 Félagsmálaráðuneytið. 

Byggingasjóður ríkisins: 

0 10 Laun .......000.sessssð sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......000.00000....00.0.. 
0 70 Vextir .......0....000.0ss se 

Gjöld samtals .......0022000 sn nn 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ......0.000000.00.0.. 
1 30 Vaxtatekjur ........0.00000seaesnesn ee. 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0.00000.00.0.00.... 

Tekjur samtals ........0.000000. 0. 00... 0... 

Mismunur ......0.00000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ............00. 00.00.0000... 

3 20 Veitt lán .......00000000 sn nn 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ..........0000000.00... 

4 20 Tekin lán ......0..00000000 ee nnn 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........0.000000.0 0... 

Byggingasjóður verkamanna: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.000.0.0.0..0.. 
0 70 Vextir ......2.00000000 00 nn 

Gjöld samtals .......000%00 00 nn nn rn 

1 30 Vaxtatekjur ...........00000 00 en vn... 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........00..0......0.. 

1 90 Annað, framlög sveitarfélaga ...........0..... 

Tekjur samtals .......0.22000000 0... 0... 

Mismunur ........0.000eees een 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ............000 ee nene s.n... 

3 20 Veitt lán .....0...0000000 00 nn nn 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .........0.0000000.00.. 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........000.000000.0.00.. 

Lánasjóður sveitarfélaga: 

0 10 Laun .....0..ceeceneesseerr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0..0.00000..0... 
0 70 Vextir .........000000000 senn 

Gjöld samtals .......020000 00 nn nn... 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

10 287 
11 300 

109 518 

131 105 
4500 

202 200 
553 349 

760 049 

251 800 
953 144 

85 000 
491 000 
628 944 

375 
7000 

7375 
20 000 
63 000 
63 000 

146 000 

7 000 
134 625 

3000 
138 625 

900 
700 

17 000 

18 600 

Þús. kr. 

628 944 

138 625



31. desember 1972. 399 

97 1 

1 30 Vaxtatekjur „..........02000 0000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0.0000000....0.. 
1 90 Annað, framlag Jöfnunarsjóðs ............0... 

Tekjur samtals .......02.00000000 000... 
Mismunur .........00200000 000... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána .........00000000.0.. 0... 
3 20 Veitt lán .........000200 00 nnee enn 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ............0.0000000.0.. 
4 20 Tekin lán ........020000000 000. senn 

Erfðafjársjóður: 

0 90 Yfirfærslur .........00000000. s.s 

Gjöld samtals ........00000000 00... 
1 30 Vaxtatekjur ........0.00000000 0. 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........000000.0...0..0. 

Tekjur samtals ........202000000 000... 
Mismunur ........2200000 000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 20 Veitt lán 20.00.0000 
3 90 Annað, óráðstafað ........0.0000000.....0..... 

Inn: 
10 Innheimtar afborganir ............000.000000.. 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............2.00.000..0.00.. 

Bjargráðasjóður Íslands: 

0 10 Laun ........000.00.ss sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.000000000.. 
0 27 Viðhald .................eecenn ses 
0 70 Vextir ...........2.0.0.0eeen se 

Gjöld samtals .........000%00. 0... 
1 30 Vaxtatekjur ..........200.000 0... ease 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0.0.00.0000.. 
1 90 Annað, frá sveitarfélögum ............0.0.0... 

Tekjur samtals ........0.0.00.000.... 0... 
Mismunur .........200000 000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ........0...00000 0 
8 20 Veitt lán .......... sons... son... 

Þús. kr. 

15 000 

20 000 
33 350 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

33 400 

25 000 

25 250



Nr. 114. 400 31. desember 1972. 

Inn: Þús. kr. Þús. kr. 

4 10 Innheimtar afborganir ...........0000000.00.. 28 000 
4 40 Afskriftir .........22002000 0000. 100 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........0.0.000000..00.. 25 250 

974 Styrktarsjóður fatlaðra: 

0 900 Yfirfærslur ..........00..0s0. ess 3 255 

Gjöld samtals .......0200000000 00... 3 255 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........00.0000000... 3 255 

975 Styrktarsjóður vangefinna: 

0 90) Yfirfærslur ............00000 0... n 0 31 500 

Gjöld samtals ......0.0000000 00... 31 500 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........200020000.0... 31 500



31. desember 1972. 401 

2 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 

271 Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar: Þús. kr. 

0 10 Laun .............00...nsvre er 56 600 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0.0.0... 30 000 
0 27 Viðhald ..................ee..e ns 1800 
0 80 Afskriftir .............0000. 0000 vn sn 2 000 
0 90 Yfirfærslur ................0...0. see 3 918 500 

Gjöld samtals ..........0000000 00... 4 008 900 
1 10 Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður 

greiddur af Öðrum) .........000000.0 0... 27 500 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0000000....0... 3551 400 

Iðgjöld atvinnurekenda ...........0.000.0.0.0.. 412 800 

Tekjur samtals ..........0.00... 0... nv... 3 991 700 
Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 Veitt lán ................0.... 0. enn 2 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ..................0.... 1 
4 40 Afskriftir ............0...0.. s.n. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............0.00000.0...0. = 1 
4 90 Annað ..........0.0000000 00 senn 2 

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar: 

0 90. Yfirfærslur til lifeyristrygginga .............. 7 000 
——— bætur ............0020000.. 000... 2902 825 

Gjöld samtals .........0002.000 0000. 2 909 825 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............00000.00..0.. 2 924 525 

Mismunur .............0.0000.0 nn... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

390 Annað ...........20.0.0.0s sn 16 400 
Inn 

4 10 Innheimtar afborganir ................0000... 1700 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............0.0.00.00.0.. 14 700 

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar: 

0 90 Yfirfærslur til lífeyristrygginga .............. 6500 
— bótagreiðslur ...............0.00.00.... 00... 191 245 

Gjöld samtals ............2000.0. 00... 197 745 

0 000 

2 000 
2 000 
7 200 
3 200 

7 145 1 80 Framlög úr ríkissjóði ............000..00..... 19 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

17 200 

14 700



Nr. 114. 

3ll 

321 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 
3 90 

4 10 

Út: 
Veitt lán .... 
Annað ...... 

Inn: 

402 

KRR 

Innheimtar afborganir ..........000000000.0.0.. 

Atvinnuleysistryggingasjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........00.00000......... 
0 90 

1 30 
1 80 

190 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 
3 90 

4 10 
4 50 

Yfirfærslur .. 

Bótagreiðslur 

So... 

NRK KI 

Eftirlaun aldraðra ........00.00.0.0.000.0.0 0... 

Gjöld samtals 
Vaxtatekjur . 

sr... 

NRK RN 

Framlög úr ríkissjóði .........00000.00..0...0.. 
Iðgjöld atvinnurekenda .......00000..0000..0.. 
Annað, framlög sveitarfélaga .......0.00000.0.. 

Tekjur samtals .......2.0000000 00... 0... 0... 
Mismunur ... 

Veitt lán .... 

Sr 

Sr. 

Annað, óráðstafað ........00.000.00000. 00... 

Inn: 

Innheimtar afborganir ........00.0000..00.0... 
Ráðstöfun eigin fjár ..........00.00000..0.00.. 

Þvottahús ríkisspítala: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

110 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 40 
4 50 

Laun ........ KRR KK 

Önnur rekstrargjöld .......200000000.00..0.... 
Viðhald ..... 
Afskriftir ... 

Gjöld samtals 

RN KKK 

sr... 

Seldar vörur og þjónusta ........0.0000...0.. 
Mismunur ... 

Út: 
Fjárfestingar 
Inn: 

Afskriftir .... 

sr... 

sr... 

Sr .. 

Ráðstöfun eigin fjár ............0.... e.. . 

Bifreiðalánasjóður héraðslækna: 

0 10 
0 20 

1 30 

Laun ........ 

Gjöld samtals 
Vaxtatekjur . 
Mismunur ... 

FRK NONNI KKK 

sr... 

sr... 

sr .. 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

505 600 

300 000 
132 600 

100 000 
332 600 

Þús. kr 

332 60C 

4 242 

32



31. desember 1972. 403 

331 

332 

371 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán ..........00000 0000... 
3 90 Annað, óráðstafað ........00.00.000............. 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ..........00.0000.0.0.. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........000.00...0.... 

Vífilsstaðabúið: 

0 10 Laun ........200000000 esne senn. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000.000..0...0. 
0 27 Viðhald ............0...oeeeesessen sn. 
0 80 Afskriftir .........0...020000 0000... 

Gjöld samtals ........00000.0 000... 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........00000.0000.. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ........020000000.0. 00... 0... 
Inn: 

4 40 Afskriftir ..........020020000. ene 

Kópavogsbúið: 

0 10 Laun .......000000sssnssss ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00000..00... 
0 27 Viðhald ..........0..e.eeeeeesennes nn 
0 80 Afskriftir .........20...00. e.s... 

Gjöld samtals ........00000000. 0000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......0000000.00.0. 

Landspítalinn: 

0 10 Laun .......000000sessssss ss... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0000.0000.0.. 
0 27 Viðhald ............0.0esee senn... 
0 80 Afskriftir .........0002000. ss... 
0 90 Yfirfærslur ..........0.020.0.0.. 0... 0... 

Gjöld samtals ........0200.0000 0... 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........00.000000000. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0200000..0.0.. 

Tekjur samtals ........20000000. 0... 0... 
Mismunur .........20000.00.. 0... 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar ........02000000000 00... 
Inn: 

4 40 Afskriftir .........202000.0.0 ns 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........0.0.0.0... AR 

552 918 
552 918 
49 050 

601 968 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

49 050



Nr. 114. 404 

372 Fæðingardeild Landspítalans: 

0 10 Laun .....00000000nennenen ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00000.00...0.. 
0 27 Viðhald ................... eens 
0 80 Afskriftir ...........0.0000.0 0... 

Gjöld samtals ..........000000. 0000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......00000000.0.... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0.0000000000.... 

Tekjur samtals ........2.200000 0000... 
Mismunur ........00000000 000 n 

373 

314 

375 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ........00.00000 0000. 0... 0... 
Inn: 

4 40 Afskriftir ..........00000.00 000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........202.00.00..0.000.0.. 

Kleppsspítalinn: 

0 10 Laun ........200%0000nnennen ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000000.0.00... 
0 27 Viðhald .............e..eeneesesn 
0 80 Afskriftir ...........00000000 0... 

Gjöld samtals .........0000.0 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........000000000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........2.0000000...... 

Tekjur samtals .........020000 0000... 
Mismunur .........000000 00... 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 30 Fjárfestingar .........0.0.00000 000. 0... 
Inn: 

4 40 Afskriftir .........00000000 0000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........0002000.0000.00. 

Vífilsstaðahælið: 

0 10 Laun ........0..000eeesennss sr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......0000..00000..0..0.0.. 
0 27 Viðhald .............e.0.0ceeeeesenn 
0 80 Afskriftir .........0.000.00 0000. 

Gjöld samtals .........020000 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......0000000000.00. 

Kristneshælið: 

0 10 Laun .........2000 0000 ns 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000000000.... 
0 27 Viðhald ..........2.00e.eenensene nn 
0 80 Afskriftir .........0..002000 0000... 

Gjöld samtals sr. 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

53 670 
22 472 
2798 

160 

79 100 
79 100 
60 000 

139 100 

149 538 
43 533 
10 760 

800 

204 631 
204 631 

5500 

210 131 

Þús. kr. 

60 000 

5 500



31. desember 1972. 405 Nr. 114. 

Þús. kr Þús. kr 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 35 7öð 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 3000 

Tekjur samtals ...........0)0000 0. 38 753 
Mismunur ..............0.0.0 0... 3000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ..............0...0..000.00 0. 3070 
Inn: 

4 40 Afskriftir ................. 70 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 3000 

376  Kópavogshælið: 

0 10 Laun .................. 0 59 808 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................0.00... 17 909 
0 27 Viðhald .................000.0 0. 3336 
0 80 Afskriftir ............000...... 000. 200 

Gjöld samtals ..............0.0.0 000. 81 253 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 81 253 

377 Læknishéraðasjóður: 

0 90 Yfirfærslur ............0.000.000 0 800 

Gjöld samtals .„.............000.0 0 800 
130 Vaxtatekjur „..........0000000 000 450 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 1500 

Tekjur samtals ...........0000000 0000. 1950 
Mismunur, óráðstafað ...........0...0.0000... 1150 

378 Námslán læknastúdenta: 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................0.0...... 2000 

Tekjur samtals ............0.0..0... 0... 2000 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 20 Veitt lán .............0.000000 00 2400 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ....................... 400 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 2 000 

421 Vistheimilið í Gunnarsholti: 

010 Laun ............02000.000 nn 5 795 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................0.0... 2100 
027 Viðhald ...............00.000.02 0 390 
0 80 Afskriftir ................... 0. 6817 

Gjöld samtals ................000 00. 15 102 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .....,.............. 15 102 

A 61



Nr. 114. 406 

471 

911 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar .„.......0..0002000. 0. 0... 0... 

Inn: 
4 40 Afskriftir .........0200020000 000 

Gæzluvistarsjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............00000........ 

Gjöld samtals ..........2000000 00... 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........00.00.000.0.00... 

Mismunur .........22..0..0.. s.n 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar „..........00000. 00... 0... 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............02000..0...0.. 

Brunabótafélag Íslands: 

0 10 Laun ........000.0000. esne sn ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000.0000..... 
0 27 Viðhald ..........000000.eeseee ss 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 80 Afskriftir ............0000000 0... en... 

Gjöld samtals ..........0000000 00... 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......000000000.00.. 
1 30 Vaxtatekjur ..........00.000.00.. vn... 

Tekjur samtals ........00220000. 00... 0... 
Mismunur ...........0000 0000. ss. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 
Afborgun lána ..........0000000 0... 0... 
Veitt lán ........000000000 00... 
Fjárfestingar ............0000000 00... 0... 0... 
Annað ........2000000enee sas 
Inn: 
Innheimtar afborganir ..........200000000.0.0.0. 
Afskriftir ..........00.00.00 000 

sm
 

sf 
sn
 

GO
 

CO
 

00
 

CÐ
 

O
M
 

s
S
8
s
5
8
s
 

s
5
s
 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

390 

19 600 

19 600 

15 000 
30 200 

700 
279 000 

1500 

326 400 
320 000 
15 000 

335 000 

1000 
13 800 
1500 
7 800 

14 000 
1500 
8 600 

Þús. kr. 

19 600 

8 600



31. desember 1972. 407 

101 

102 

103 

2 09 Fjármálaráðuneytið. 

Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins: 
10 Laun .........00.00000 ns 
20 Önnur rekstrargjöld .......0..000.0..0....0.. 

Viðhald ..........20.000000.0 00. nn... 
60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
70 Vextir ...........0000 000 
80 Afskriftir ..........00.00.0.. sn .s ss O

S
 

>
>
 

ho
 

a
 

Gjöld samtals .......00.0000 000. 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........0000.0.0.... 
1 30 Vaxtatekjur ........0.00000000 00... 
190 Annað .......20000000 00 nn ns. 

Tekjur samtals .......0.00000000. 00.00.0000... 
Mismunur, greitt í ríkissjóð ........0..0.0.0... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .......000000000. 00.00.0000... 
390 Annað .....0.0.000000eeens sn 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .........00000000.0.0.. 
4 40 Afskriftir ........200000000 ene 

Lyfjaverzlun ríkisins: 

0 10 Laun ........000000000 0 senn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.000000....0.... 
0 27 Viðhald ..........000000. 0. 0... AR 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 80 Afskriftir ..........0..0000.. nn... 

Gjöld samtals ........0.0000000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........0.00000.000.. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar .........0000.00000.0 0. 00... 
Inn: 

4 40 Afskriftir „........000000.00 nn enn 

Innkaupastofnun ríkisins: 

0 10 Laun ........2000000s0seðs sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00000000...0.. 
0 27 Viðhald ..........oeeeeeeeenneesn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70 Vextir .......0...0.00sss ss 
0 80 Afskriftir .........0.00.0.000. 0... 

Gjöld samtals ........000000000 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......00000.00000... 

754 900 
2 827 100 

2 300 
500 

2 829 909 

497 720 

Nr. 114. 

2 075 000



Nr. 114. 408 

931 

932 

939 

971 

Arnarhvoll: 

0 10 Laun .........000000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........200000000 00... 

Gjöld samtals ..........22.0000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 

Borgartún 7: 

010 Laun ..........22000000 00 ens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00...0.... 
0 27 Viðhald ...........00200000 000... 
0 70 Vextir ..........02000000 00 

Gjöld samtals ..........0000000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 

Mismunur „........00..002..20 00... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ...........00.000............ 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................... 

Ýmsar fasteignir ríkissjóðs: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .........0.02000000 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 

Ríkisábyrgðasjóður: 

0 10 Laun ......0000%%0 00 nenna nen urn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0...... 

Gjöld samtals .........002000 000... 
1 30 Vaxtatekjur ........0.000000 000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0.0000.... 

Tekjur samtals .......0.0200000 00... 
Mismunur .........2.20000. 0000... 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 Veitt lán ........000.000 0000... 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir .................. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................... 

81. desember 1972. 

Þús. kr. 

5076 

1267 

900 

7 243 
7 243 

215 000 

127 000 
88 000 

Þús. kr. 

620 

88 000



31. desember 1972. 409 

2 10 Samgönguráðuneytið. 

101 Póstur og sími: 

0 10 Laun .......0.000000 00 .n0nns 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00.00.000... 
0 27 Viðhald ..........020000000 000 n sn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70 Vextir ..........00...000 nn 

Gjöld samtals ..........20000 0000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...............0.... 
130 Vaxtatekjur ..........00.0000. 0... 

Tekjur samtals ..........0.200.000 000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .........20.0..00000 00... 0... 
3 30 Fjárfestingar ............0.200.000 0000... 

Inn: 
4 20 Tekin lán .........0020000 0000. ðn 
4 40 Afskriftir .........0.02002.0000 00 nn 

211 Áhaldahús vegagerðarinnar: 

0 10 Laun ..........02000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00......00... 
0 27 Viðhald ............002.0000 0. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 80 Afskriftir ...............0000 0000... 

Gjöld samtals ..........0200.0 0... nn 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........0.0..2.00... 
180 Framlög úr ríkissjóði ...................0.... 

Tekjur samtals ...........0. 0000. 
Mismunur ..............002 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ...............00.00.00 000. 0 
Inn: 

321 Skipaútgerð ríkisins: 

0 10 Laun ............20.00000. sver 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................00....... 
0 27 Viðhald ................0.0.00.. senn 

Þús. kr. 

765 309 

385 000 

1558 415 
1537 090 

21325 

1558 415 

60 000 
385 000 

110 000 
40 000 
6000 

74 000 
20 000 

250 000 
250 000 
25 000 

275 000 

45 000 

20 000 
25 000 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

25 000



Nr. 114. 

331 

332 

333 

110 
1 80 

410 

Seldar vörur og þjónusta ...... 
Framlög úr ríkissjóði .......... 

Tekjur samtals ...........00... 

Vitamálastjórn, áhaldahús: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

Laun .....000000 00... 
Önnur rekstrargjöld ........... 
Viðhald ........0000000.....0.0. 
Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir 0... 000... 

Afskriftir 2... 00... 

Gjöld samtals ......0..0000.... 
Seldar vörur og þjónusta ...... 
Framlög úr ríkissjóði .......... 

Tekjur samtals .......000.00.0. 
Mismunur ........00000.0...... 

Fjármunahreyfingar: 

310 
3 30 

4 40 
4 50 

Afborgun lána ....00.0000..0... 
Fjárfestingar .........0000000 00... 0... 
Inn: 
Afskriftir ........0.00.00 00... 
Ráðstöfun eigin fjár ........... 

Hafnabótasjóður: 

Önnur rekstrargjöld ........... 
Vextir ......0.02000 0... 0... 
Yfirfærslur .........0.0000 00 enn... 

Gjöld samtals .........0.000.0.. 
Vaxtatekjur „........00000..... 
Framlög úr ríkissjóði .......... 
Annað .....0000000. 0... 

Tekjur samtals ........00000 00. erna. 
Mismunur .......000000000..... 

Fjármunahreyfingar: 

Afborgun lána .......0000.000.. 
Veitt lán ........00000.0. 00... 
Inn: 
Innheimtar afborganir ......... 
Tekin lán .....0.00000000....... 
Ráðstöfun eigin fjár ........... 

Landshöfn, Þorlákshöfn: 

Laun ......0000000ssevesnssns rr 
Önnur rekstrargjöld ...........0000000000.0... 
Viðhald .......00000000.0 00... 
Vextir ..........0.00000 0. ss 

Gjöld samtals .,.......... AR . 

0000... 

sv... 

s00.0000.%0.0.. 

0000. 0000.. 

00... 

0000... 

.00.0000000... 

0000... .. 

0000. 0.00.... 

NR 

0000... 

LR ONO 

00.00.0000. 

ses... 

0 00000..000.. 

oo... 

.0.00000000.000.. 

ss... 

soon... ... 

I RN 

IR NONNI 

oo... 

0000. 00... 

so... 

0000... 

so. 

I KR 

#0... 

so. 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

74 985 
61 463 

128 025 

48 000 
14 000 
20 000 

6 629 
910 

4 461 

94 000 
94 000 
2160 

96 160 

Þús. kr 

2160 

700



31. desember 1972. 

334 

335 

1 10 Seldar vörur og þjónusta 

Tekjur samtals .........02000000 0... 0... 
Mismunur ...........00000000 000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .........0200000000 00... 0... 

Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..............000000000.. 

Landshöfn, Keflavík, Njarðvík: 

0 10 Laun .........0.0000ssessss ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000000.000... 
0 27 Viðhald ............eeeeeesseessess 
0 70 Vextir ...........0.0.eess ss 

0 80 Afskriftir ........00.002.00s.e senn 

Gjöld samtals .........0.000.000. 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 

Tekjur samtals ........200000000. 0... 
Mismunur ........00000000. e.s 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ........0.0000000 00... .. nn... 

Inn: 

4 40 Afskriftir .........022002000 0000. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............0.0000.0000.0.. 

Landshöfn, Rifi: 

0 10 Laun ..........0.20e0esssns ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000..0.0.00... 
0 27 Viðhald ...............0.0seeeesens 
0 70 Vextir ...........0.00000.n s.s. 

Gjöld samtals .........00000000. 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 

Tekjur samtals ...........0.0.20 0000... 

Mismunur .........0000 0000 ss 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .........20000000 en enn 

Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...............000.0.00.. 

411 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .............0.0000.0... 

00.00.0000... 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........00000000...... 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .........00.000000000... 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

11 850 

5 755 

6 795



Nr. 114. 412 

471 Flugmálastjórn: 

671 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 90 

Laun .......0...000020 00 
Önnur rekstrargjöld ......................... 
Viðhald ............2...00. 00 
Vextir ......000..00002 00 

Gjöld samtals ............0.000 000. 
Seldar vörur og þjónusta .................... 
Framlög úr ríkissjóði ........................ 

Tekjur samtals ...........0.00. 0000. 
Mismunur ...........2.000. 00... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 

4 50 

Út: 
Afborgun lána .............020000 00... 
Fjárfestingar ................0.0.020.000 0... 

Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár .............00...00000.. 

Viðfangsefni: 

01 Stjórn flugmála ..........000000 0000. s.n 
Reykjavíkurflugvöllur „.............0000..0... 
Aðrir flugvellir .............20...00..0 00... 
Flugöryggisþjónusta ................002.200.. 
ICAO-deild ...............00 00... 

Umferðarmiðstöð: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 

110 
1 90 

Laun .......00.0000 000 
Önnur rekstrargjöld ..............0....0..... 
Viðhald ............2000000 000... 
Vextir ..........0.00000 000 

Gjöld samtals ..........0000000 000... 
Seldar vörur og þjónusta .................... 
Annað, sérleyfissjóður ...........000000000.... 

Tekjur samtals ..........000000000 00... 
Mismunur ........2000000 sens 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 

4 50 

Út: 
Afborgun lána ........02000000 0000. 

Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár ........... senn 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

82 337 

44 765 

8 837 

17 237 

500 

153 156 
28 845 

224 305 

253 150 

24 994 
75 000 

99 994 

35 427 
27 922 
20 637 
50 572 

785 
2813 

15 000 

153 156 

1758 

1758 

Þús. kr. 

99 994 

1758
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672 Sérleyfissjóður: 

0 10 Laun ........0..0.000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.000. 0000... 
0 90 Yfirfærslur ................2 000... 

Gjöld samtals ..........0220000 
180 Framlög úr ríkissjóði ..............0.0..000.... 

Mismunur, óráðstafað ..........0.000000....... 

673 Ferðaskrifstofa ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 
0 90 

110 

Laun ......0..000 0 
Önnur rekstrargjöld .........0.0.. 0... 
Viðhald .......0.0.2200.2 00 
Afskriftir ............0.. 
Yfirfærsla, landkynning .............00000... 
Annað ......2000000 0 

Gjöld samtals .............2200 000. 
Seldar vörur og þjónusta ..............0...... 
Annað, Ísl. markaður, Keflavíkurflugvelli .... 

Tekjur samtals ............2..0000 0... 

10 500 
5 500 

500 
300 

10 500 
1300 

28 600 
16 000 
12 600 

28 600 

A 52 

(S
r
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2 11 Iðnaðarráðuneytið. 

231 Sementsverksmiðja ríkisins: 

232 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

110 

Laun ......000000000 nun 
Önnur rekstrargjöld ........00.00000... 00... 
Viðhald .........00000000 00 en enn 
Hráefni og vörur til endursölu .......00..... 
Vextir ........00000 00 enn 

Gjöld samtals ......0000000 00. 
Seldar vörur og þjónusta „.......0000000000.. 
Mismunur, gjöld umfram tekjur ............. 

Fjármunahreyfingar: 

310 

4 40 
4 50 
4 90 

Út: 
Afborgun lána ........00000 00 nnnn ann 

Inn: 
Afskriftir .........202000 0000 
Ráðstöfun eigin fjár ..........00000.0..0 0000... 

Annað ......00000. enn 

Landssmiðjan: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

110 
1 80 

Laun .......002000 0000 
Önnur rekstrargjöld ...........0000000..0.0... 
Viðhald .........00200000 00... ne nn 
Hráefni og vörur til endursölu .............. 
Vextir ........0000000 00 

Gjöld samtals ........00200 0000 
Seldar vörur og þjónusta ..........00000000.. 
Annað, húsaleigutekjur ........20.000000.0000. 

Tekjur samtals .........0200000 0... 
Mismunur .......0.000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 90 

4 40 
4 50 

Afborgun lána ........00000 0000. nn. 
Annað .......2.00200 0. 
Inn: 
Afskriftir .........2.02202 0000 
Ráðstöfun eigin fjár ..... HIÐ AÐ 

31. desember 1972. 

Þús. kr. 

11771 
101 165 
18 250 
62 540 
16 950 
27 100 

297 182 
283 300 

27 286 

27 100 
= 14 482 

14 668 

34 507 
13 400 

900 
30 000 

500 
2170 

81 477 
81 000 
1000 

82 000 

333 
2360 

2170 
523 

Þús. kr. 

14 482 

523
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233 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: 

234 

all 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 80 

110 
130 

Lan 

Viðhald ................... 
Hráefni og vörur til endursölu 
Afskriftir ............ 

Gjöld samtals .................. 
Seldar vörur og þjónusta ...... 
Vaxtatekjur „.................. 

Tekjur samtals ................ 
Mismunur ................. 

Lagmetisiðjan Siglósíld: 

0 10 Laun .........00.000 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 27 Viðhald .......... 0. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu 
0 70 Vextir .........00.. 
0 80 Afskriftir ..................... 

Gjöld samtals .................. 
110 Seldar vörur og þjónusta ...... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......... 

Tekjur samtals ................ 
Mismunur ................... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

330 Fjárfestingar ................... 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........... 

Landsvirkjun: 

0 10 Laun ............00 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 27 Viðhald ..........00..00.. 0. 
0 70 Vextir „............. 0. 
0 80 Afskriftir ..................... 

Gjöld samtals .................. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...... 

Mismunur ............0....... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ................. 
3 30 Fjárfestingar .................. 
3 90 Annað ........0000000 00. 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ......... 
4 20 Tekin lán ..............00.0..... 
4 40 Afskriftir ...................... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár „.......... 

0000... 0... 

0000... 0... 

00... 

0000... 

s00.. 

000... 

000... 

000... 

0.0..0.0.......... 

00... 

0000... 

00... 

Þús. kr. 

22 089 
2 608 
870 

5 483 
400 

91 450 
91 700 

100 

31 800 

31 164 
5 925 
1500 

95 046 
4 325 
2730 

140 690 
140 690 

5 000 

145 690 

56 000 
90 000 
4 000 

399 900 
188 000 

737 900 
858 500 

183 600 
15 000 

146 900 

7500 
29 400 

188 000 
120 600 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

350 

5 000 

5 000 

5 000 

120 600



Nr. 114. 

312 Laxárvirkjun: 

321 

331 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

110 

Laun ..... 

416 

sr. 

Önnur rekstrargjöld ..........0000000 00... 
Viðhald .. 
Vextir .... 

FK ON I 

FRK NOR 

so... 

Gjöld samtals ......00.00000nnnnn 
Seldar vörur og þjónusta .......0000000000... 

Mismunur 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 
Afborgun lána ........00000 000. e0 senn. 

Annað ... 

Inn: 

Afskriftir 

sr... 

Ráðstöfun eigin fjár ..........00000.0.... 0... 

Rafmagnsveitur ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 60 
0 70 
0 80 

Laun ..... FK KI 

Önnur rekstrargjöld .........000000000 00... 
Hráefni og vörur til endursölu .............. 

Vextir .... 

Afskriftir 

FR OO 

sr... 

Gjöld samtals .......200000000. enn 

Seldar vörur og þjónusta .......000000..00.0.. 

Annað, orkusjóður og heimtaugagjöld ........ 

Tekjur samtals .......20000000 00... nn... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 
Afborgun lána ........000000nnnen enn 

Fjárfestingar ............000000 000... nn... 

Inn: 

Sala á eignum ......000.0.0.0. 00. 

Afskriftir 

Annað ... 

FO 

FR SK 

Jarðboranir ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

1 10 

Laun ..... FR I 

Önnur rekstrargjöld ...........000000......0. 
Viðhald .. so. 
Hráefni og vörur til endursölu .............. 

Vextir .... sr .. 

sr... 

Gjöld samtals .......02.00000.00 00. 
Seldar vörur og þjónusta .........0.0000000.. 

Mismunur 0000... 

81. desember 1972. 

Þús. kr. 

111 000 

554 000 
474 000 
80 000 

554 000 

129 000 
36 000 

1000 
111 000 
53 000 

25 834 
11500 

7 000 
10 000 

978 
6400 

61 712 
65 900 

Þús. kr. 

22 000 

4 188
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332 

311 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ...........0....0.0...... 
3 30 Fjárfestingar ............000.0.0 00... 
3 90 Annað ...........0020000 0. 

Inn: 
4 40 Afskriftir „............0.0 000. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................... 

Jarðvarmaveitur ríkisins: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.00.0... 
0 27 Viðhald ...............00.0 00... 
0 70 Vextir ..........0000. 000... 
0 80 Afskriftir .............00.0.00.0. 0. n.... 

Gjöld samtals ..............000.. 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................... 

Tekjur samtals ..........02000 0000... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ............0.200.0.0 0. 00.0.. 
Inn: 

4 40 Afskriftir .............0000 0000. 

Orkusjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 70 Vextir ............0.000 00. 

0 90 Yfirfærslur ............000000. 0. 0... 

Gjöld samtals .........00...2 000. 

1 30 Vaxtatekjur ..........0200000 00... 

180 Framlög úr ríkissjóði ................... 

Tekjur samtals ...........0000000. 0... 
Mismunur ...........0000. 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ..........2000.00 00... 
3 20 Veitt lán ............20..0 000... 

3 90 Annað .........000000 000. 
Inn: 

sn
 

sm
 

NÐ
 

>
 

10 Innheimtar afborganir .................. 
Tekin lán ..........2.0000 0000. n 

2 200 
102 799 
113 500 

218 499 
83 159 

170 970 

254 129 

163 700 
9100 
1330 

128 500 
10 000 
3ð 630 

35 630
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6. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

I. 

II. 

ll. 

IV. 

XVI. 

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin, ef lög verða staðfest, er 
afgreidd hafa verið frá Alþingi 1972 og hafa í för með sér tekjur eða 
gjöld fyrir ríkissjóð. Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lög- 
um, öðrum en fjárlögum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðun- 
um, gilda aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum 
og rennur til eflingar slysavarna hér við land. 

Að ákveða, að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld 
síma árið 1973 hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindra- 
vinafélagsins í Reykjavík. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir 
á vinnustað. 

Að ábyrgast allt að 50 m.kr. lán til byggingar fiskvinnslustöðva og stöðva 
til þess að vinna úr landbúnaðarafurðum, þó ekki yfir 60% af matsverði 
hverrar framkvæmdar. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunar- 
skipa í Norðurhöfum. 

„ Að heimila Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða Landgræðslu- 
sjóði 30 aura af hverjum seldum vindlingapakka. 

. Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða Krabbameinsfélagi 
Íslands 40 aura af hverjum seldum vindlingapakka. 

. Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða allt að 45 aurum 
til Slysavarnafélags Íslands og Íþróttasambands Íslands af hverjum seld- 
um vindlingapakka, og skiptist gjaldið til þeirra að jöfnu. 

. Að ákveða, að ein króna af tekjum Landssímans af hverju seldu skraut- 
eyðublaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Íslands. 

Að greiða þeim aðilum, sem njóta eftirlauna skv. gömlum reglum, sbr. 
lið 09 382 í fjórðu grein fjárlaga, og ekki eru jafnframt félagar í lög- 
boðnum lífeyrissjóði, uppbót á eftirlaun sín, sem sé hliðstæð þeirri 
hækkun, er sjóðsfélagar lifeyrissjóðs starfsmanna ríkisins fengu við 
gildistöku laga nr. 29/1963. 

.„ Að endurgreiða innflutningsgjald af benzíni fyrir notkun snjóbifreiða 
eftir nánari reglum, sem ráðuneytið setur. 

. Að ábyrgjast fyrir Öryrkjabandalag Íslands allt að 12 millj. kr. lán vegna 
byggingar íbúðarhúsnæðis fyrir öryrkja. 

. Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af vísindatækjum, sem ís- 
lenzkar vísindastofnanir kynnu að eiga kost á endurgjaldslaust frá erlend- 
um aðilum. 

„ Að greiða uppbót á greiðslur skv. liðum 09 382—384 í 4. gr. fjárlaga 
samsvarandi almennri hækkun, sem verða kann á launum starfsmanna 

ríkisins. 

„ Að innheimta ekki aðflutningsgjöld né sölnskatt af munum, sem aðilar 
búsettir erlendis senda Norræna húsinu að gjöf. Fjármálaráðuneytið setur 
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af bæklingum og ritum, sem 
seld eru eða dreift erlendis til landkynningar.
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XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XRK. 

XKI. 

XKII. 

XXIII. 

XKIV. 

XXV. 

XKXVI. 

XKXVII. 

XVIII. 

XKIX. 

XKK. 

XKXKI. 

XKXKII. 

XKXIII. 

XKKIV. 

KRKV. 

XKKVI. 

XXXVII. 

Að hefja byggingu nýs stjórnarráðshúss á árinu 1973 og undirbúa nauð- 
synlega fjáröflun til þess, að unnt sé að ljúka byggingu hússins með 
eðlilegum hraða. 

Að heimila Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða allt að 20 aurum 
af hverjum seldum eldspýtustokk til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra. 

Að auka hlutafé ríkisins í Útgerðarfélaginu Þormóði ramma á Siglufirði 
í samtals 28 millj. kr. (endurveiting). 

Að taka allt að 17 millj. kr. lán til byggingar vörugeymslu Skipaútgerðar 
ríkisins í Reykjavík. 

Að ákveða, að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld síma 
árið 1973 hjá allt að 25 fötluðum mönnum eftir tilnefningu Sjálfsbjargar, 
landssambands fatlaðra. 

Að ábyrgjast allt að 12 millj. kr. lán vegna byggingar vinnu- og dvalar- 
heimilis Sjálfsbjargar, landssambands fatlaðra við Hátún 12 í Reykjavík, 
gegn tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

Að ábyrgjast allt að 80% af kaupverði skuttogara skv. nánari reglum, sem 
ríkisstjórnin setur (endurveiting). 

Að endurgreiða þinglýsingar- og stimpilgjöld af lánsskjölum, sem gefin 
verða út í sambandi við togara þá, sem samið hefur verið um smíði á 
erlendis, eftir nánari ákvörðun fjármálaráðuneytisins. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af tækjum í sambandi við notkun lyfja 
fyrir sykursjúka og nauðsynlegum fæðutegundum fyrir slíka sjúklinga, 
samkvæmt nánari ákvörðun fjármálaráðuneytisins. 

Að endurgreiða tekjuskatt af verðlaunafé í heimsmeistaraeinvíginu í 
skák 1972. 

Að selja 25% af rúmmáli mjölskemmu Síldarverksmiðju ríkisins á Skaga- 
strönd, ásamt tilheyrandi lóðarréttindum. 

Að ábyrgjast lán eða veita lán úr ríkissjóði til Norðurstjörnunnar h/f í 
Hafnarfirði allt að 8.9 millj. kr. í sambandi við fjárhagslega endurskipu- 
lagningu fyrirtækisins. 

Að selja Seyðisfjarðarkaupstað hús útsölu Áfengis- og tóbaksverzlunar 
ríkisins á Seyðisfirði af skipulagsástæðum. 

Að taka við skuldabréfi til sex ára að fjárhæð allt að 4 millj. kr. sem 
greiðslu á aðflutningsgjöldum og söluskatti af prentvélum Árvakurs h/f. 

Að kaupa í félagi við hreppsnefnd Rangárvallahrepps íbúðarhúsið Þing- 
skála 10, Hellu, til afnota fyrir kennara við barna- og gagnfræðaskólann 
á Hellu (ef samkomulag verður um kaupverð). 

Að kaupa hús fyrir allt að 7 millj. kr. fyrir dagheimili barna starfsfólks 
Landspítalans og taka nauðsynleg lán vegna kaupanna. 

Að endurgreiða Rafmagnsveitum ríkisins aðflutningsgjöld og söluskatta 
af efni í vatnsvirkjanir, dísilstöðvar, aðveitustöðvar og stofnlínur reistar 

á árunum 1966— 1971, samtals kr. 20 365 991.00. 

Að selja Loftleiðum h/f skemmu nr. 4 á Reykjavíkurflugvelli. 

Að hafa makaskipti við Olíufélagið Skeljung h/f á 1020 m? spildu á 
suðurhlið flugvallarlands Reykjavíkurflugvallar, næst olíuporti Skeljungs 
h/f, og jafnstórri, þríhyrndri landspildu af eignarlandi Skeljungs h/f 
við götuna Skeljanes. 

Að ábyrgjast lán vegna Slippstöðvarinnar h/f á Akureyri allt að 25 m.kr. 

Að selja sendiherrabústaðinn í Brússel og verja söluandvirðinu til kaupa 
á hentugra húsnæði í staðinn og taka í því sambandi annars vegar bráða-
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birgðalán að fjárhæð B. fr. 14 millj, sem endurgreitt verður við sölu 

núverandi húsnæðis, og hins vegar að taka lán til 10 ára að fjárhæð 

B. fr. 6 millj. 

Að taka lán að upphæð allt að 20 millj. kr. til kaupa á sameiginlegu 

húsnæði fyrir ýmsar ríkisstofnanir, sem nú eru Í leiguhúsnæði. 

Að taka lán að upphæð allt að 100 millj. kr. til kaupa á nýju varðskipi. 

Að taka lán að jafnvirði allt að Lúxemb. fr. 90 millj. vegna fram- 

kvæmda í samgöngumálum á Austfjörðum og á Norðurlandi. 

Að selja eftirtaldar fasteignir Pósts og síma: 
Húsið Hafnarstræti 42, Seyðisfirði. 
Húsið Hafnarstræti 44, Seyðisfirði. 
Eldra hús Pósts og síma á Reyðarfirði. 
Húsið Þelamörk 10, Hveragerði. 

. Eldra hús Pósts og síma á Þingeyri. 

Að kaupa kvikmyndafilmur, heimildarmyndir um Ísland úr síðustu heims- 

styrjöld, af Reyni Oddssyni kvikmyndagerðarmanni, ef samningar takast 

um kaupverð og greiðsluskilmála. 

Að taka lán að fjárhæð allt að 30 millj. kr. til að hefja byggingu Geð- 

deildar Landspitalans. 

Að verja allt að 1680 þús. kr. til kaupa á húsnæði fyrir skattstofu Norður- 

landsumdæmis vestra á Siglufirði. 

Að selja prestsbústaðina Kirkjuhvol í Þykkvabæ og Aðalgötu 5, Ólafsfirði. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af vélum og tækjum til 

væntanlegrar virkjunar í Blævardalsá í Nauteyrarhreppi. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af vélum og tækjum vegna 

virkjunar Sængurfoss í Húsadal í Reykjarfjarðarhreppi í Norður-Ísa- 

fjarðarsýslu, sem rekin verður af Rafveitu Reykjarfjarðarhrepps. 

Að ábyrgjast lán að fjárhæð allt að 53 þús. Bandaríkjadollara fyrir Flug- 

þjónustuna h/f vegna kaupa á flugvél. 

Að ábyrgjast gegn þeim tryggingum, sem hún metur gildar, lán Loft- 

leiða h/f erlendis að fjárhæð allt að 5 millj. Bandaríkjadollara. 

Að greiða allt að 10 millj. kr. á árinu 1973 í framlög til byggingar dag- 

vistunarheimila, barna- og elliheimila, ef lög um stuðning ríkisins við 

slíkar framkvæmdir verða sett á árinu og reglugerð gefin út. 

Verði heimild þessi ekki notuð, skal viðkomandi aðilum heimilt að 

hefja framkvæmdir og stofna til greiðsluskyldu ríkissjóðs á árinu 1974, 

enda fari undirbúningur fram í samráði við viðkomandi ráðuneyti, fjár- 

laga- og hagsýslustofnunina og undirnefnd fjárveitinganefndar. 

Að fella niður áhættugjald (ábyrgðargjald) samkvæmt lögum nr. 37/1961, 

um ríkisábyrgðir, af lánum til kaupa á skuttogurum samkvæmt lögum 

nr. 40/1970, sbr. lög nr. 78/1972 og lög nr. 28/1972, þ. e. varðandi 

þann hluta lánsins, sem er umfram lán fiskveiðasjóðs. 

Að ábyrgjast lán vegna Hafnabótasjóðs að upphæð allt að 30 millj. kr. 

vegna endurgreiðslu á eldri lánum sjóðsins. 

Að taka lán að upphæð allt að 40 millj. kr. til að létta greiðslubyrði þeirra 

hafnarsjóða, sem verst eru settir vegna langra lána. Ráðherra skal gera 

tillögu til fjárveitinganefndar um skiptingu fjárins, og skal við skipt- 

inguna hafa hliðsjón af tekjum og gjöldum hafnarsjóðs, framlagi sveit- 

arfélags til hafnarsjóðs, fólksfjölda og öðrum þeim atriðum, sem hafa 

áhrif á greiðslugetu hafnarsjóðsins. 
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LIV. Að festa kaup á Nesstofu ásamt hæfilegri lóð. 

LV. Að greiða allt að 20 millj. kr. vegna rekstrar togara á árinu 1972 skv. regl- 
um, sem ríkisstjórnin setur. 

LVI. Að lækka fjárveitingar til greiðslu rekstrarkostnaðar ráðuneyta, ríkisstofn- 
ana, styrkja og verklegra framkvæmda á árinu 1973, sem ekki er bundið 
af lögum, um allt að 15% að jafnaði, ef ríkisstjórnin telur, að vinnuafl 
dragist um of frá framleiðslustörfum, eða ætla má, að tekjur ríkissjóðs 
hrökkvi ekki fyrir útgjöldum. Tilflutningur lækkunarinnar milli fjárlaga- 
liða innan sama ráðuneytis er heimill. 

Verði fé fyrir hendi, en fresta verður framkvæmdum af öðrum ástæð- 
um, skulu þær fjárveitingar geymdar til ársins 1974. 

LVII. Að ábyrgjast lán allt að 50 millj. kr. fyrir Bandalag starfsmanna ríkis og 
bæja til áframhaldandi uppbyggingar orlofsheimilis að Munaðarnesi, gegn 
þeim tryggingum, sem hún metur gildar. 

A 68
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1. 

SÉRSTÖK YFIRLIT 

Iðnskólar (02 516). Þús. kr. 
1. Reykjavík ...........2......0..0 00 7 000 
2. Hafnarfjörður ................00.. 000. 1500 
3. Keflavík .............0...00000 000. 8 000 
4. Akranes .............220.00 0... 500 
5. Ísafjörður .................0.0. 00. nn 1000 
6. Sauðárkrókur ............22.0000 0000. 2 000 
1. Akureyri ...........002. 0000 4 000 
8. Neskaupstaður ................0..0.0.0 00... 1000 
9. Selfoss ..........00.00 0 2 000 

  

Húsmæðraskólar (02 553). 

1. Staðarfell ................2...2.000. 0 2 200 
2. Langamýri ..............00...000 ns. 1000 
3. Laugaland ................2.2.0000 00. 500 
4. Akureyri ........0200000.0 000. 1000 
5. Laugar ............202200000 0000 300 
6. Laugarvatn ..............00.0000 00 nn. 5 000 

Héraðsskólar (02 608). 

1. Reykholt ............02.02 00... 16 400 
2. Núpur ............00000 00. 5 300 
3. Reykjanes ............00%.0.0 000. 13 200 
4. Reykir ............0.000 00. 9000 
5. Eiðar ........00..0000000. 000 2420 
6. Skógar .........0.200000 00... 1750 
1. Laugarvatn ............2...000 0... 1000 

Framlög til byggingar gagnfræðaskóla, barnaskóla og 

íbúða fyrir skólastjóra (02 762). 

1. Skólamannvirki skv. lögum nr. 41/1955. 

1. Reykjavík .........0000%0.0 0000. 8 840 
2. Kópavogur, gagnfræðask. .........0000..000... 5 923 
3. Hafnarfjörður, íþróttahús .................... 2300 
4. Mosfellssveit, heimavist ..............0........ 1100 
5. Akranes, íþróttahús ...........0.000000....0.. 1546 
6. Ólafsvík, íþróttahús ..........00.. 3 000 
7. Ísafjörður, barnask. ...........000.0 0... 139 
8. Klúka, Bjarnarfirði ...........0.00.0.0..0000....... 2000 

9. Þverárskóli, V-Hún. .........0.0.00000 0000. 1731 
10. Húnavallaskóli ...........0.0.000.00 0000. 2 762 
11. Sauðárkrókur, sundlaug ...................... 816 
12. Svarfaðardalur ............0.0.0.00 0000 300 

Þús. kr. 

27 000 

10 000 

49 070
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14. Svalbarðsströnd, íbúð .........00.00000.0000..0. 
15. Reykjadalur, S-Þing. ..........0.0.0200 0000... 
16. Vopnafjörður, íbúð og skóli ..............0.... 
17. Seyðisfjörður, íbúð .............000.0 0000... 
18. Hallormsstaður, barnask. ........0.000. 00... 

19. Norðfjarðarhreppur, S-Múl. .........0.0.00.0.. 
20. Fáskrúðsfjarðarhreppur ............0000000.00.. 
21. Kirkjubæjarklaustur ..................0.0..... 
22. Hvamms- og Dyrhólask. .......00000000 00 
23. Hella, unglingask. .......0.000.00.0 0000. 
24. Hvolsvöllur, unglingask. .........0.00000.00.... 
25. Hraungerðisskóli ...........02020000 0000... 
26. Flúðaskóli ..........2.000.0 0000. 
27. Grindavík, íbúð ...........02000 000... 

28. Keflavík, gagnfræðask. .......0.0.0.00 000... 
29. Njarðvík, íþróttahús, 1. áf. .................... 
30. Þorlákshöfn, íbúð ..........0000000 000... 
31. Ýmsir skólar ........2.00000 00. 

2. Framlög til skólabygginga samkvæmt lögum nr. 
49/1967, framhaldsfjárveitingar. 

Árbæjarskóli, 2. þf. 

Árbæjarskóli, 3. áf. .........00.00 00. 
Hvassaleitisskóli, 2. áf. .........0..00.0.00.. 
Fellaskóli í Breiðholti, 1. áf. .................. 
Fossvogsskóli, 1. áf. .........2.20000 000... 

Hlíðaskóli, 4. áf. ..........002000. 0... 
Höfðaskóli ........202020002. 0 
Réttarholtsskóli, 5. áf. .......20.200000.0 0... 
Hagaskóli .........020200 0000 

10. Varmá ........00000 000 
11. Akranes, gagnfræðask. ..........00.00...00.... 
12. Akranes, lóðir ..........200000 0... 

13. Leirá, íbúðir ............2.2020.2000 0... 
14. Kleppjárnsreykir, íbúðir ...............0...... 
15. Varmaland, íþróttahús .............00.00..0.. 
16. Varmaland, íbúðir ..........0002000. 000... 
17. Borgarnes, íþróttahús .........000000. 0000. 
18. Borgarnes, lóð ......0.02000000 000 
19. Laugargerði, íbúðir .........00..00.00000 000... 
20. Laugargerði, borun .........0...000.0 00... 
21. Grundarfjörður, skóli ......0.0000.0000 000... 
22. Grundarfjörður, laug .........0.0.00.0 000... 
23. Búðardalur, íbúð ...........00..000 00... 0... 

24. Laugar í Dalasýslu ........202020000 000... 
25. Hellissandur, íþróttahús ...............0....... 
26. Búðardalur, skóli ........000000000 0000... 
27. Reykhólar, skóli .........2.20000000n. 
28. Barðastrandarhreppur, íbúð .................. 
29. Patreksfjörður, skóli ........0.2000000 000... 
30. Suðureyri, skóli ........02020000 0000. 

D
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50 273
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31. Bolungarvík, sundlaug ..................00..... 3 026 
32. Ísafjörður, gagnfræðask. ..........0.0.000.000. 2500 

33. Ísafjörður, smábarnask. ........00000 2000 

34. Borðeyri, skóli .......0000.0000 00. 3000 
35. Strandasýsla ........0..0.00. 00 3000 
36. Staðarhreppur, skóli .......0..0.0 0. 2780 
37. Hvammstangi, íbúðir ............0.00....... 1604 
38. Laugarbakki, skóli ........0.0202 00. 4 285 
39. Blönduós, skóli ........02...2. 0000 1771 
40. Húnavellir, sundlaug .........0.000..000..... 210 
41. Húnavellir, lóð ...........00.0000 00 375 
42. Sauðárkrókur, gagnfræðask. .................. 2706 
43. Til skóla í Skagafirði .............0........... 23 000 

44. Lýtingsstaðaskóli ..........00.0...0 0... 800 
45. Lytingsstaðir, íþróttahús ..................... 1920 
46. Sólgarðar, sundlaug ............0.0....0.0.0..... 3 848 
47. Ólafsfjörður, gagnfræðask. .................... 2000 
48. Ólafsfjörður, heimavist ...................... 1000 
49. Dalvík, sundlaug ..........0.0.0000..0 00. 80 
50. Dalvík, heimavist ..........0.0..0.... 2 000 
51. Hrísey, íbúð ............0000000 00 656 
52. Hrísey, skóli ............000000. 0000. 1000 
53. Árskógshreppur, íbúð ........0.000000.. 1263 
ód. Þelamörk, skóli .........0.0.000000 000. 15 400 
50. Akureyri, Glerársk. ...........0.0000 000. 9 930 
56. Hrafnagil, sagnfræðask. ...................... 9860 
57. Stórutjarnir, skóli ............0%0000 0000. 12518 
58. Laugar, íþróttahús ............0.0000.0 00. 9 872 
59. Hafralækur, skóli ...........0.000000 0000. 10 731 
60. Húsavík, íbúð ...........0.0.0... 000... 1350 
61. Húsavík, gagnfræðask. ...........00000000.. 2000 
62. Skútustaðahreppur ..........0.0000 0000. 1000 
63. Lundur, íbúð ..........000.00.00 00. 200 
64. Norður-Þingeyjarsýsla .............0.00.000.... 6 000 
65. Múlasýslur .........0.0.0..2.2 0000. 2000 
66. Borgarfjarðarhreppur ...........0.000.000. 0. 1600 
67. Eiðar, íbúð .......0.......00 000 1200 
68. Egilsstaðir, skóli ...............0000 0000. 3211 

69. Neskaupstaður, skóli ..............00.000.002.. 1807 
10. Reyðarfjörður, sundlaug ..................... 2 000 
71. Fáskrúðsfjörður, Búðir, skóli ................. 3 866 
72. Djúpivogur, skóli ..........0..0.0.00 000... 2500 
73. Djúpivogur, íþróttahús .................0.0.0... 1000 
74. Hafnahreppur, gagnfræðask. .................. 4473 
79. Nesjaskóli ........0..0022 0000. 14 016 
76. Vestmannaeyjar, barnask. .................... 2599 
11. Vestmannaeyjar, sundlaug .................... 500 
78. Fljótshlíð, íbúð ..........0000.00 0. 128 
79. Hvolhreppur, íbúðir ............00..0.0000000.. 900 
80. Hella, íþróttahús .............0.0.0.00 00... 3110 
81. Gnúpverjahreppur, íbúð ............0.00000.02.. 710 
82. Brautarholt, Skeiðum ...........0.0000000..... 2 608 
83. Reykholt, Biskupst., íbúð .......000000.0..... 600
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4. Reykholt, sundlaug .......0.02002 000... 0... 
. Selfoss, gagnfræðask. ........0...0.000. 0... 
- Hveragerði, lóð ........020000 00. 
. Gerðahreppur, lóð .........00.00000 000. 

Keflavík, gagnfræðask. ........0.0.00 0000... 
Hafnarfjörður, Víðistaðask., 1. áf. ............ 

. Víðistaðaskóli, 2. áf. ........20200.. 0 

. Flensborgarskóli ........00.02002 00... 

. Garðahreppur, íþróttahús ...........0000000... 
. Garðahreppur, lóð ......0000000 0200... 
. Kópavogsskóli ......0.0.0200 0000 nn 
. Kópavogur, Þingh. 1. ........2.0200 0000... 
. Digranesskóli .......0.000020 00 en 
. Kópavogur, lóðir .......00.0000. 00... 
. Seltjarnarnes, gagnfræðask. .................. 
. Seltjarnarnes, lóð .......000000 000... 

. Krýsuvík, skóli ......0..000000 00... 

3. Framlög til skóla, sem hefja framkvæmdir á árinu 

1973. 

þ
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Hvassaleitisskóli, 3. áfangi ..........20..00.0.0.. 
Mýrahreppur, skóli ......00000000 00. 0... 
Flateyri, íþróttahús .......2.000000 0. 00... 

Laugarbakki, 2. áfangi .......0000000 000... 
Húnavellir, 2. áfangi ........00.000 000... 0... 
Akureyri, Lundur ........02..000 0200... 

Seyðisfjörður, skóli ........02.000000 0. 00... 
Egilsstaðir, sundlaug .........000000 00.00.0000. 
Neskaupstaður ......02.0002000 00. 
Eskifjörður, skóli ........00020000 0000... 
Höfn í Hornafirði, gagnfræðask., 2. áfangi .... 
Vík í Mýrdal, skóli ......0..000000..... 
Djúpárhreppur, íbúð ......0..000000 0000... 
Vestmannaeyjar, gagnfræðask. ................ 

Hveragerði, íþróttahús ........000020.0000 0... 

Ljósafoss, sundlaug ........200000. 00... 0... 
Kópavogur, Þinghólsskóli, 2. áfangi .......... 
Sandgerði, íþróttahús ........002000. 00... 
Njarðvík .......0.00.0..0 0. nn 

4. Undirbúningsframkvæmdir vegna skólabygginga. 

þm
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o
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Reykjavík, fjölbrautaskóli .................... 
Laugalækjarskóli ........0.020000 000... 
Fossvogsskóli, 2. áfangi .......000000000 0... 
Breiðholtsskóli, 2. áfangi .......0.0000.00..0... 

Kjósarhreppur, barnask. .......0.0...000000.... 
Kleppjárnsreykir, íþróttahús .........0..0.00.. 
Hellissandur, skóli .......200000 0000... 

Stykkishólmur ......0220000 000... 
Barðastrandarhreppur, skóli ......0.0000.00... 
Þingeyri ....0...00000 00. 

Nr. 114. 
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Þús. kr. Þús. kr. 

11. Súðavík ..........0.... 0 300 
12. Hrafnagil, 2. áfangi ..............00.. 300 
13. Flúðir, íþróttahús ........0.0000000. 0... 300 
14. Eyrarbakki, íþróttahús ....................... 300 
15. Þorlákshöfn, íþróttahús ................0.0..... 300 
16. Grindavík, sundlaug „.........0...0.0000.... 300 
17. Keflavík, íþróttahús ..........000.0.00.0 0. 300 
18. Vatnsleysuströnd ..............00 0... 300 
19. Garðahreppur, gagnfræðaskóli ................ 300 
20. Kópavogur, íþróttahús ..................0...... 300 

— 7500 

478 228 

5. Heiðurslaun listamanna samkvæmt ákvörðun Alþingis 
(02 982 17). 
1. Ásmundur Sveinsson ...........0. 0. 175 
2. Brynjólfur Jóhannesson .......00000000 00 175 
3. Finnur Jónsson .............0.0. 000 175 
4. Guðmundur Böðvarsson ...........00.00 000... 175 
5. Guðmundur G. Hagalín ..............00...00.00... 175 
6. Gunnar Gunnarsson ............0.0. 0000... 175 
7. Halldór Laxness ............0.0 0. 175 
8. Kristmann Guðmundsson .........0..000 00... 175 
9. Páll Ísólfsson ............0...0.0 0. 175 

10. Ríkarður Jónsson .......000000000. 0. 175 
11. Tómas Guðmundsson ...........0000000 000 175 
12. Þórbergur Þórðarson ...........00000000 000. 175 

——— 2100 

6. Til byggingar íþróttamannvirkja (02 986 04). 

I. Í sýslum: 
1. Sundlaug, Grindavík .........000.00........ 75 
2. Umf. Víðir, Gerðahr. ................0........ 75 
3. Umf. Þróttur, Vatnsleysustr. .................. 75 
4. Umf. Afturelding, Mosfellssveit .............. 100 
5. Íþróttav. Borgarness ................ 75 
6. Vallarhús og fyrri hluti framkv. héraðsvallar 

Varmalandi ............00..000 0000 100 
7. Lokaframkv. við íþróttav. Eyrarsveit .......... 75 
8. Íbróttav. Stykkish. .........0..00.. 75 
9. Íþróttav. Patreksf. ............0 75 

10. Íþróttav. Þingeyri ........0.00.0.0.. 0. 75 
11. Malarv. Bolungarvík ..................0....... 75 
12. Íþróttav. Skagaströnd ..............0.. 75 
13. Þórshöfn, endurbætur á sundlaug ............ 100 
14. Egilsst. íþróttav. ..........0... 0. 75 
15. Hvammshr. og Vík, íþróttav. ................. 75 
16. Selfoss, framh. íþrv. .............. 0... 75 
17. Golfkl. Selfoss vegna golfvallar .............. 15 

II. Í kaupstöðum: 

1. Fimleikafél. Hafnarfj., grasvöllur ............ 100 
2. Kópavogur, leikvangur, 1. áf. „.,.,.,......... 200
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Ísafjörður, framh. framkv. vegna íþróttavallar 
Ólafsfjörður, íþróttav., 1. áfangi .............. 
Akureyri, Knattsp.fél. Þór, íþróttavöllur ...... 
Húsavík, grasvöllur .......0.0.0.0200 00... 
Vestmannaeyjar, grasvöllur, stækkun .......... 
Reykjavík: 

8. Laugarhús við Sundlaug Vesturbæjar ........ 
9. 2. áf. leikv. Laugardal .............0..0..0.00... 

10. Bláfjöll „.......02.2000. 000 
11. Íþrv. í Árbæjarhv. ..........00000 00... 
12. Grasv. Knattspyrnufél. Vals ........0.020000... 
13. Íþróttahús Ármanns .........0000..00 00... 
14. Vallarhús Fram ........0.000 0000. 
15. Íþróttahús K.R. .........00000 0000... 

I
D
 

7. Dagheimili, byggingastyrkir (02 999 28). 

1. Akranes ..........00000.0 000 
2. Bolungarvík ........0020000 0000 ene 
3. Eskifjörður .........02020200 000. 
4. Hafnarfjörður ...........000.0000 0000. 
5. Húsavík .........0.0002000 0000 ner nenn 
6. Ísafjörður ...........202000 0000 ne nn 
7. Keflavík ...........000000 0000. enn 
8. Kópavogur ..........0000000 0000. 
9. Kumbaravogur ..........0020000 0000. 

10. Neskaupstaður ..........0.000000 0... en nn 
11. Selfoss .........000000 00 
12. Seyðisfjörður .........0..00200 0... nn 
13. Sjómannadagsráð ..........0.000. 000... nn. 
14. Ytri-Njarðvík ........0.000000000 00 

8. Fyrirhleðslur (04 286 03). 

a. Til fyrirhleðslna: 
1. Þverá og Markarfljót .......0000000 00... 
2. Kaldaklifsá, Svaðbælisá, Laugará .............. 

3. Jökulsá í Lóni .........000000 0... 

b. Til fyrirhleðslna gegn 14 kostnaðar annars staðar að: 

1. Djúpós og Hólsárbakkar ..........0...0000000. 

c. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar að: 
1. Laxá hjá Blómsturvöllum ........0.020........ 
2. Djúpá hjá Maríubakka .........020000000....00.0. 
3. Langholtsskurður hjá Langholti .............. 
4. Kúðafljót ........2...00. 0000 
5. Eldvatn hjá Ásum .........0000 00.00.0000... 
6. Eldvatn hjá Hnausum ..........000000000002.. 
7. Klifandi ...........020000 0000 nn nn 
8. Kaldaklifsá neðan þjóðvegar .........0....0.... 
9. Bakkakotsá .......2.20000000 000. 

10. Svaðbælisá .........020000 00... nr 

Nr. 114. 
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11. Grjótalækur ...............0 00. 20 
12. Holtsá ................. 0. 300 
13. Miðskálaá og Írá ...........0....0.0...0...... 100 
14. Markarfljót við Seljaland ..................... 1000 
15. Markarfljót við Merkurengjar ................ 100 
16. Fiská hjá Árgilsstöðum ...................... 20 
17. Eystri-Rangá hjá Reynifelli .................. 30 
18. Þjórsá hjá Þrándarholti „..................... 1000 
19. Stóra-Laxá hjá Sólheimum .................... 50 
20. Stóra-Laxá hjá Sóleyjarbakka ................ 100 
21. Litla-Laxá hjá Skyggni ...................... 40 
22. Hvítá hjá Auðsholti ..........0000.00...... 50 
23. Ölfusá hjá Kaldaðarnesi .................0.... 100 
24. Ölfusá hjá Eyrarbakka ..........0............ 200 
25. Þverá hjá Hrafnhólum ............0.......... 30 
26. Sandá í Kjós ..........0000. 0. 50 
27. Laxá hjá Vindási ............0...0000.0... 50 
28. Leirá í Leirársveit .................0.......... 50 
29. Hvítá í Hvítársíðu .................0.......... 60 
30. Norðurá í Norðurárdal ........................ 250 
31. Hvítá hjá Þrælaey .........0.%..000 0... 100 
32. Kverná — Grundarbotn ...................... 50 
33. Hörðudalsá í Dalasýslu ....................... 100 
34. Miðá í Dalasýslu ................0.00000000 0. 50 
35. Reykjadalsá í Dalasýslu ...................... 60 
36. Haukadalsá í Dalasýslu ...................... 80 
37. Vatnsdalsá hjá Eyjólfsstöðum ................ 40 
38. Vatnsdalsá frá Grímstungu að Hofi ............ 170 
39. Giljá .......00...2 0... 90 
40. Blanda frá Æsustöðum að Geitaskarði ........ 100 
41. Staðará hjá Reynistað ........................ 70 
42. Héraðsvötn ............0...000 0... 400 
43. Héraðsvötn, Vindheimagarður ................ 450 
44. Norðurá hjá Egilsá .......................... 80 
45. Hörgá hjá Möðruvöllum ............0......... 100 
46. Hörgá í Hörgárdal .......................... 200 
47. Jökulsá á Dal ...............00 0000... 1500 
48. Jökulsá í Fljótsdal ...........0.0.000000.0. 250 
49. Geitdalsá í Skriðdal .......................... 30 
50. Múlaá í Skriðdal ..............000000...0.... 60 
öl. Norðfjarðará (neðri hluti) .................... 200 
52. Stuðlaá í Reyðarfirði ........................ 60 
53. Tunguá í Fáskrúðsfirði ...................... 70 
54. Norðurdalsá í Breiðdal ....................... 200 
öð. Geithellnaá ...............00.0. 0000... 220 
56. Hofsá í Álftafirði ............................ 300 
57. Hoffellsá ..............0..00.0 0. 120 
58. Hornafjarðarfljót .............0.0...000 0... 420 
59. Kolgríma ...........0... 0000 0. 500 

——— 10 770 

00.18170
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9. Landþurrkun (04 286 04). 

10. 

1. Í Austur-Landeyjum .............00..0. 0. 
2. Í Vestur-Landeyjum ..........0..0. 0. 
3. Neðan Þverár í Rangárvallahreppi ................ 
4. Í Út-Hjaltastaðaþinghá ..........00.000..0.0. 
0. Háfsósar ...............000. 00. 
6. Holtsós ..........000.. 200. 
7 

Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva og 
læknabústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa (08 381 03). 
a. Til sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva og 

heilsuverndarstöðva: 
I. Reykjavík, Borgarspítalinn ..........0000..... 
2. Reykjavík, Arnarholt .........0..0. 0. 
3. Akranes, sjúkrahús .............000000.0... 
4. Borgarnes, læknamiðstöð .........0............ 
5. Patreksfjörður, læknamiðstöð ................ 

6. Ísafjörður, læknamiðstöð .................... 
7. Sauðárkrókúr ...........0.00 2 
8. Siglufjörður, sjúkrahús .........0.0....0...... 
9. Dalvík, læknamiðstöð ........0..0.000.. 

10. Akureyri: 
a. sjúkrahús ............000..0. 0 5000 
b. þvottahús ........0....0 0. 800 

11. Akureyri, læknamiðstöð (fyrri greiðsla) ...... 
12. Blönduós ..........0.... 0020 
13. Húsavík ............0.00. 0... 
14. Vopnafjörður ..........000.0.0.. 0. 
15. Egilsstaðir, læknamiðstöð .................... 

16. Neskaupstaður ...................... 0... 
17. Höfn í Hornafirði ............................ 
18. Vestmannaeyjar, sjúkrahús .................. 
19. Selfoss, sjúkrahús .............0.0..00 0... 
20. Selfoss, heilsuverndarstöð ..................... 
21. Keflavík, sjúkrahús ...........0.............. 

22. Hafnarfjörður, Sólvangur .................... 
bh. Til læknabústaða: 

1. Álafoss „22.00.0002... 
2. Hellissandur ...............0.0.00. 00. 
3. Ólafsvík ......00.00. 2. 
4. Reykhólar, viðg. hitaveitu .................... 
5. Patreksfjörður ................. 
6. Ísafjörður ........0..0.0. 0 
1. Hólmavík ........0...0 00 
8. Blönduós ...........00.%.0.0 002. 
9. Skagaströnd ...............0...000. 0000. 

10. Sauðárkrókur ................0.00.. 000 
11. Dalvík .............0...0 0. 
12. Au.-Egilsstaðir ...............0.0...00.00. 
13. Fáskrúðsfjörður ............0..00.00.0.. 0. 
14. Hella ................0..00. 200 

Þús. kr. 

33 230 
2000 
9330 

20 000 
7 000 

10 000 
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700 

3000 
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15. Laugarás ........00.0000 0000 n nanna 1000 

16. Vestmannaeyjar, héraðslæknisbústaður ........ 100 

17. Vestmannaeyjar, sjúkrahúslæknisbústaður .... 386 
———- 9497 

170 987 

11. Skipting lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna og styrktarfjár. 

  

Kr. Kr. 

09 382 Samkvæmt launalögum ........0..0000 000. nn enn 5 047 000 

Samtals 5 047 000 

09 383 Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 23 195 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 23 195 
Aðalsteinn Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. 58 310 
Aðalsteinn Jakobsson, fyrrv. næturvörður ........ 57 995 
Ágúst Kvaran .......2.00.0000 0000 nn 96 656 
Ágúst Ólafsson, póstur .......0.000.00 000... 23 195 
Ágúst Ólafsson, fyrrv. rafvirki .................. 58 310 
Albert Sigtryggsson, fyrrv. póststarfsmaður ........ 46 068 
Alfons Gíslason, fyrrv. símstjóri ................ 57 995 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og alþm. .. 116 151 
Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur .......00..000.0.. 23 195 
Ármann Kristjánsson, fyrrv. kennari ............ 44 853 
Arnbjörg Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 22 538 
Arndís Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 23 195 
Arndís Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ......... 23 195 
Árni Sigurðsson, fyrrv. landpóstur .............. 36 645 
Árni Vilhjálmsson, fyrrv. erindreki .............. 46 395 
Arnkell Bjarnason, fyrrv. póstur ................ 23 195 
Ása Ásmundsdóttir .........0.0.0.00. 0... 67 995 
Ásgeir Guðmundsson frá Æðey .........00.00.... 46 395 
Axel Jóhannsson, fyrrv. yfirfiskmatsmaður ...... 46 395 
Axel Thorsteinsson, fyrrv. fréttamaður .......... 73 290 
Baldur Guðbrandsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 39 247 
Benedikt Benjamínsson, fyrrv. póstur ............ 34 öðl 
Benedikt Gíslason ..........0000.00 0... 115 984 
Bergsveinn Jónsson, fyrrv. hafnsögumaður ...... 45 075 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari ............ 46 395 
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ........0..00.... 23 195 
Bjarni Þorsteinsson ......000000000 00... 30 928 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................ 23 195 
Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 23 195 
Björgúlfur Ólafsson ........0.0.0 00... 0 56 345 
Björn Björnsson, bókbindari .................... 44 853 
Björn Einarsson .........00200. 0000. 98 045 
Björn Kristjánsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. .. 58 037 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ........0.00..00... 23 195 
Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn ............ ö7 995 
Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra ............ 139 180 
Böðvar Pálsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður ...... 45 075 
Dýrfinna Oddfreðsdóttir, fyrrv. ráðskona ........ öð 824
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Eggert Konráðsson, fyrrv. póstur „............... 23 195 
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra „............... 92 920 
Einar Eiríksson ...........0...0000 000 38 662 
Einar G. Eyjólfsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 38 662 

Einar Jóhannsson, fyrrv. póstur ................ 30 928 
Einar Steindórsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður .. 45 075 
Elin Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona ...... 38 662 
Elínborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. matráðskona .... 57 664 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barnakennari ...... 54 788 
Emilia Jónasdóttir, leikkona .......0000.0.00.. 46 395 
Eyjólfur Hallfreðsson, fyrrv. póstur ............ 30 928 

Eyjólfur Hannesson, fyrrv. símstjóri ............ 77 323 

Finnur Thorlacius, fyrrv. kennari .............. 57 995 
Gisli Kristjánsson, fyrrv. starfsm. við tollgæzlu .. 46 395 
Gísli Sigurðsson ..........0.0 0. 38 662 
Guðbjörg Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ......... 28 033 
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 30 928 
Guðbrandur Benediktsson ........0000000000... 37 563 
Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 23 195 
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .............. 23 195 
Guðjón Jónsson, fyrrv. póstur .................. 23 195 
Guðjón Pétursson .......0.0.000. 0 62 820 
Guðlaugur Oddsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 30 928 
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur .......... 24 616 
Guðmundur Árnason, fyrrv. póstur .............. 30 928 
Guðmundur Benónýsson, fyrrv. fiskmatsmaður .. 23 195 
Guðmundur Elíasson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 30 928 
Guðmundur Guðmundsson, fyrrv. símstjóri ...... 46 395 
Guðmundur Gíslason Hagalín, fyrrv. bókafulltrúi . 73 749 
Guðmundur Jónsson ...........0..0.00 00. 89 707 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur ............. 23 195 
Guðmundur Þorbergsson, fyrrv. póstur .......... 30 928 
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 23 195 
Guðrún Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............. 46 395 
Gunnar Ásgrímsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 39 247 
Gunnhildur Sigurðardóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri 39 247 
Gústaf Gíslason, fyrrv. vitavörður ................ 57 585 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ................ 23 195 
Hálfdán Björnsson ..........2..0.0.0. 0000. 46 395 
Halldór Hansen, læknir ..............0... 00... 88 495 
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri .......... 100 663 
Halldóra Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 30 928 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fyrrv. póstur ...... 23 195 
Hannes Hreinsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 46 395 
Helgi Ágústsson .........0.0....0000. 0. 77 323 
Helgi Eleesarsson, fyrrv. starfsmaður Rafmagns- 
veitna ríkisins ..............0.000 000... 46 068 
Helgi Ívarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 38 662 
Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 23 195 
Helgi Jónsson fyrrv. fiskmatsmaður ............ 38 739 
Helgi Kjartansson ..........0....0 0000... 37 563 
Helgi Tryggvason, bókbindari ................... 46 395 
Herdís Finnbogadóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 23 195
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Herdís Guðmundsdóttir, fyrrv. handavinnukennari 46 395 
Hermann Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 39 247 
Hermann Jónsson, fyrrv. hreppstjóri ............ 77 478 
Hermina Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 23 195 

Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 23 195 
Hinrik Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 39 247 
Hjörtur Ögmundsson, fyrrv. hreppstjóri .......... 44 853 
Hólmfríður Jónsdóttir, fyrrv. kennari .......... 46 395 
Höskuldur Einarsson, fyrrv. hreppstjóri .......... 44 853 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri ........ 33 549 
Ingibjörg V. Filippusdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 23 195 
Ingibjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. kennari ........ 71 323 

Ingibjörg Jónsdóttir, fyrrv. kennari .............. ó1 624 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 23 195 
Ingibjörg Pétursdóttir ...........0.0.000.00 00. 100 143 

Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. .. 41 947 
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 23 195 
Ingólfur Árnason, fyrrv. póstur ........0...000..... 30 928 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, biðlaun .. 211 902 
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 23 195 
Jens Eyjólfsson, fyrrv. þingvörður .............. 46 068 
Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvarstjóri ...... 46 395 
Jóhann Jónsson, fyrrv. starfsm. Vífilsstaðahælis .. 38 662 
Jóhann Jósefsson, fyrrv. starfsm. vitamálastj. .... 45 075 
Jóhann Pétursson Svarfdælingur ................ 104 700 
Jóhanna Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 23 195 
Jóhannes Þorgrímsson, fyrrv. kennari ........... 46 395 
Jón Bóasson, fyrrv. póstur .........00.000.0..... 23 195 
Jón Jónasson, fyrrv. póstur .....0.0..0.0000000...... 31 397 
Jón G. Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 44 853 
Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæzlumaður .............. 46 395 
Jón Sigurðsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........... 39 247 
Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður ........ 77 323 
Jón Sveinsson, fyrrv. simstjóri .................. 46 068 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................ 23 195 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 23 195 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 39 247 
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona ............ 23 195 

Jóninna Sveinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 33 640 
Jósep Kristjánsson, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 58 037 
Júlíana Sigurðardóttir, fyrrv. símaafgreiðslukona .. 115 984 
Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur .............0.0000.. 23 195 
Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur, Mosfelli .......... 22 538 
Karl Árnason, fyrrv. póstur ........00.000.0 0... 30 928 
Karl Indriðason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 30 928 
Klara Guðmundsdóttir ..........0.0.000000.0..... 57 995 
Kristín V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir ............ 23 195 
Kristín Ingileifsdóttir ...........0.0..00000000.000.. 67 960 
Kristín Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 30 928 
Kristinn E. Andrésson, rithöfundur .............. 73 290 
Kristinn Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 30 928 
Kristjana V. Hannesdóttir, fyrrv. skólastjóri .... 45 223 
Kristján Albertsson, rithöfundur ................ 73 749
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Kristján Einarsson, fyrrv. kennari .............. 
Kristján Jónsson frá Garðsstöðum .............. 
Kristmundur Kr. Meldal, fyrrv. póstur ............ 
Kristólína Kragh, fyrrv. hárgreiðslukona ........ 
Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Magnús Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 
Magnús Magnússon, rithöfundur ................. 
Margrét Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Margrét Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Margrét Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Margrét Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Margrét Valdimarsdóttir, fyrrv. starfsm. Alþingis 
María Einarsdóttir, fyrrv. matráðskona .......... 
María Markan, óperusöngkona .................. 
María Sigurðardóttir, fyrrv. starfsk. Alþingis .... 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Nína Sveinsdóttir, fyrrv. leikkona ................ 

Njáll Friðbjörnsson, fyrrv. póstur .............. 
Oddný Wíum .........000200 00 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ................ 
Ólafía Egilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 
Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður .......... 
Ólafur Björnsson, fyrrv. póstur .................. 
Ólafur Guðmundsson ........00..00. 00 
Ólafur Tryggvason, fyrrv. starfsm. Alþingis ...... 
Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Páll Sigurjónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 

Pétur Jónsson, fyrrv. póstur .................. 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .............. 
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfirröntgenkona 
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Runólfur Guðmundsson, fyrrv. póstur .......... 
Sesselja Jónsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 
Sigmundur Gestsson, fyrrv. póstur .............. 
Signý Gunnarsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Sigríður Ásgeirsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Sigríður Björnsdóttir, fyrrv. kennari ............ 
Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og símaafgr.kona 
Sigríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ......... 
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ............ 
Sigríður Tómasdóttir, fyrrv. ráðskona .......... 
Sigriður Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Sigurður Greipsson ............0.... 0... 
Sigurður Hjartarson, fyrrv. póstur .............. 
Sigurður Nordal, prófessor .........0000.0 00... 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi ........ 
Sigurjón Einarsson, fyrrv. símstjóri .............. 
Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 
Sigurlás Nikulásson .........00..0. 000... 
Sigurpáll Þorsteinsson, fyrrv. póstur ............ 
Skúli Skúlason frá Odda ........0.%.0.. 0000... 

60 153 
46 395 
23 195 
30 928 
23 195 
39 247 
46 395 
30 928 
30 928 
30 928 
30 928 
87 948 
46 395 
13 749 
23 195 
23 195 
50 460 
23 195 
23 195 
30 977 
30 928 
38 662 
91 397 
46 395 
84 592 
23 195 
23 195 
36 645 
38 717 
83 885 
23 195 
34 796 
ö7 995 
30 928 
31 397 
23 195 
38 662 
85 854 
30 928 
41 947 
45 075 
23 195 
23 195 
93 902 
30 928 
93 335 
23 195 
46 068 
46 395 
92 787 
22 538 

112 134 
33 640
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Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur .......0.000000.. 23 195 
Stefania Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 23 195 
Steingrímur Magnússon, fyrrv. fiskmatsmaður .... 56 345 
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ................ 23 195 
Steinunn Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 23 195 
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur ............ 23 195 

Sölvi Ásgeirsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 50 460 
Sölvína Konráðsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 23 195 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .............. 23 195 
Torfi Hermannsson, fyrrv. starfsm. Kleppsspítala . 38 662 
Valborg Emilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 30 928 
Valves Kárason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 46 395 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ..........0...... 23 195 
Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 23 195 
Vigfús Þorsteinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. .. 46 395 
Þorbergur Þorvaldsson, fyrrv. póstur ............ 34 796 
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 23 195 
Þórður Benediktsson .........000000 00... 112 688 
Þórður Guðmundsson, fyrrv. skipstjóri .......... 67 280 
Þorleifur Jónsson ..........000%0 00... 89 707 
Þorsteinn Sigurðsson, fyrrv. formaður Búnaðar- 
félags Íslands ..............0.0. 0 nn nn 77 478 
Þuríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 30 928 
Þuríður Guðnadóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 46 395 

Samtals 10 004 700 

Ekkjur: 
Aðalbjörg Sigurðardóttir .........0.00.0000.0...... 58 890 
Agnethe Kamban ........0%%20 00 enn 100 005 
Ágústa Högnadóttir ...........000000000 00... 22 538 
Ágústa Sigurðardóttir .............0..0.0.000..... 38 662 
Anna Jakobína Árnadóttir ..........00000.00000.. 22538 
Anna Ólafsdóttir ..........20.0000 0. 25 164 
Anna Þuríður Sæmundsdóttir ...........0...2..... 30 928 
Árný Stigsdóttir ..............000 00... 23 195 
Arnþrúður Daníelsdóttir .............0.00..000..0.. 25 164 
Áslaug Nielsen ............20. 0000 56 345 
Ásta Jónsdóttir ...........0..000 0. 131 782 
Ásta Ólafsdóttir ..........)%..00 0 46 395 
Ástríður Eggertsdóttir ..............0...00.... . 38 662 
Ástríður Magnúsdóttir ..........00.000000. 0. 23 195 
Björg Þórðardóttir ........0...0.00.... 0 39 247 
Bryndis Þórarinsdóttir ............000.00...0.0.0... 52 523 
Dagbjört Guðjónsdóttir ..........0.000000000...0... 36 874 
Dóra Þórarinsdóttir ..........0.0.020000 0000... 56 345 
Elín Einarsdóttir .............2.202000 0000. 69 592 
Elínborg Bogadóttir ..........02..200 00... 56 067 
Elísabet Jónsdóttir .........0...000000 0000 23 195 
Elísabet Kemp .......2..000 0000. 50 460 
Eufemía Ólafsdóttir ..............00.0. 0... 96 656 
Fjóla Kristjánsdóttir ..........0.00..2 00... 36 874 
Fríða Hlíðdal ............0.0%00. 000... nn 167 605
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Guðbjörg Erlendsdóttir ..............000.000.00... 46 395 
Guðbjörg Guðmundsdóttir .................0.0.... 50 460 

Guðfinna Blöndal ............0.02.0.0.0 0. enn. 92 787 
Guðný Halldórsdóttir ...............00.0. 000... 46 395 
Guðný Sigurðardóttir .................00..0 0000... 38 662 
Guðný Vigfúsdóttir .............0..00000000..0... 46 395 
Guðrún Jóhannesdóttir ............000.0..00.. 0... 23 195 
Guðrún P. Jónsdóttir ...........02000000...0. 00... 58 890 
Guðrún Pálsdóttir ............00..0.00... 0... ö4 126 
Guðrún Ragúels .........00..000000 0000... 23 195 
Halldóra Eiríksdóttir ...............020.00......... 56 763 

Halldlóra Eiríksdóttir ............0.000000 000... 57 585 
Halldóra Þórðardóttir ..............00.00.0..0...... 29 449 
Helga Friðbjarnardóttir ..............000000000.. 46 395 
Helga Pétursdóttir ...............0.0.00000 0... 0... ð7 995 
Helga Þ. Smári ........0.%%0020. 0000 78 525 
Hildur Blöndal ..............00000 0... 0... 147 162 
Hjaltlína Guðjónsdóttir ...........0.0000..0...... 57 995 
Hlíf Magnúsdóttir ...........0...2200 00... 46. 068 

Hólmfríður Rögnvaldsdóttir ...............000... 46 395 
Hrafnhildur Eiðsdóttir ..........2..0.02000.0000.. 64 914 
Hróðný Einarsdóttir ..........0..02000.00 00... 125 640 
Hulda Þ. Björnæs ..........002000. 0... 46 460 
Hulda Davíðsdóttir ............2...0.0000. 0... 56 067 
Indíana Sturludóttir .............0.00.000 0... ö7 995 
Ingibjörg Björnsdóttir ...............0.0.0.00.00.00.. 30 630 
Ingibjörg Eyjólfsdóttir ..............0.000.000.0... 69 592 
Ingibjörg Gamalíelsdóttir ................0.000.... 57 995 
Ingibjörg Högnadóttir .................0000200... 23 195 
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir ..........000...0... 69 592 
Ingibjörg Karlsdóttir ..............2..000.......0...0. 96 105 
Ingunn Hlíðar ...............0.20 00... 0... 0... 36 874 
Ingveldur Ólafsdóttir ..........0.0..000000 000... 23 195 
Jakobína Thorarensen ............200.00000... 0... 38 662 
Jóhanna Vigfúsdóttir ...............00.. 0000 000.. 23 195 
Jónasina E. Hallgrímsdóttir ..................... 42 281 
Jónína Ásmundsdóttir ............0...0.00.0...0.. 22 538 
Jónína Gissurardóttir ..............2200000 0... 0.... 56 298 
Jónína Kristjánsdóttir ................0000000000.. 57 995 
Jórunn Guðjónsdóttir .................00... AIR 56 763 
Karen Louise Jónsson .........0.200. 0... 0... 57 995 

Katrín Ingibergsdóttir ..............00.00..00.... 56 067 
Kristin Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja ........ 23 195 
Kristín Í. Guðmundsdóttir .........0..0.0000000.. 36 645 
Kristín Helgadóttir ...............2.5000 0000... 22 538 

Kristín Pálmadóttir ........0...0.0.00 0. 46 395 
Kristin Pálsdóttir .............000.20000 00... 38 662 
Kristjana Þorvarðardóttir ..................0..... 28 033 
Kristólina Kragh ............2000.000 0000... 23 195 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar ........ 30 928 
Lára Svansdóttir ..........2.20..0 000... 23 195 
Lára M. Vigfúsdóttir ..............2..2.0 00... 77 324 
Lelia Stefánsson ........00..0ns sn 115 984
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Lilja H. Arndal ..........20000.000 00 nn... 77 324 
Lilja Jörundsdóttir .„.............0.00.00. 0. 0... 46 395 
Lilja Steinsen ............2.00... 00. nn 135 315 
Lydia Einarsson ...........20...000 000... 96 656 
Mabel Sigurjónsson ...........00.0.. 0. 0... 71 324 

Magdalena Ásgeirsdóttir ...........0..00.000.0... 23 195 
Málfríður Bjarnadóttir ..........0000000 000. 0... 23 195 
Margrét Árnadóttir ..............0.0.2... 0. v. 57 995 
Margrét Björnsdóttir ...............0.00.0.0..0.... 29 500 
Margrét Eyjólfsdóttir ...............00.0000. 00... 46 395 
Margrét Guðbrandsdóttir ...............0000000... 69 592 

Margrét Jónasdóttir ...........0.000000 0... 96 656 
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni .................. 93 902 
Margrét L. Lárusdóttir ...........00000000.0.0... 23 195 
Marta Oddsdóttir .................00 0000. 23 195 
Melitta Urbancic ...........0...00. 0... 36 874 
Ólafía Finnbogadóttir ............0..000..0 00... 23 195 
Olga E. Jónsson ..........0200000 0. 43 TGð 
Ólöf Bjarnadóttir ...............0.0.0 0... 0... 61 273 
Ragnheiður Konráðsdóttir ....................... 38 662 
Rósa Guðnadóttir ..........0.....0.00.0 000. 56 763 
Sesselja Benediktsdóttir ............0.00000000.... 44 853 
Sigríður Árnadóttir ............0.0..0000.0 00... 139 182 
Sigríður Árnadóttir ..............0..0000 0... 0... 56 763 
Sigríður Gísladóttir ................000..0........ 23 195 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum ............ 74 658 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ................ 24 616 
Sigrún Guðmundsdóttir ..............00000 0000... 89 707 
Sigrún Thorarensen ...........000..... 0. 0. 30 928 
Sigurbjörg Jónsdóttir .............0000.00.....0.0. 23 382 
Sigurlaug Jónsdóttir .................000. 00... 57 995 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ................. 43 765 
Steinunn P. Eyjólfsson ..........00000000 00... 26 090 
Steinunn Tómasdóttir .............0..00000 0000... 38 662 
Steinþóra Einarsdóttir ...............000.0.0.0.0.. 56 067 
Svanborg Jónsdóttir ..........0000.0000......... 22571 
Sveinbjörg Kristinsdóttir ........................ 38 662 
Sveindís Hansdóttir ...........0.....000000000 00... 23 195 
Tove Engilbergs ............0..000. 0000... 125 640 
Valgerður Helgadóttir ...............20020000... 38 717 
Valgerður Ólafsdóttir ............0.0.0.0.000.0.0000.. 35 016 
Vigdis Guðmundsdóttir ...............00000.00.... 46 395 
Þóra Magnúsdóttir ...............0200 000... 0... 30 928 
Þóra Sigfúsdóttir ................020.00. 020... 23 195 
Þóra Sigurðardóttir ...............000.0000. 000... 23 195 
Þorbjörg Kjartansdóttir .............0.00000000.... 57 995 
Þorbjörg Leifs ............2.000.0 0. en... 46 395 
Þorbjörg Sigurjónsdóttir ..........0.000000 0000... 34 796 
Þórhildur Sveinsdóttir ............00000000 0000... 23 195 
Barnastyrkur: 
Anna Bjarnadóttir ...........0.2.0000 0000 nn... 280 334 

  

Samtals 6 830 333
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12. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 03). 

1. Akranes ............00.0 0000. 
2. Arnarstapi ........0..0000 00. 
3. Ólafsvík ........00..002 0... 
4. Stykkishólmur .......0.00002.0 0000 
ð. Patreksfjörður .........00.00.0.000 000 
6. Örlygshöfn ........00.0000000 0. 
1. Þingeyri ...........20022020 000 
8. Stðureyri ........00000 0 
9. Bolungarvík .........200000 00. 

10. Ísafjörður/Hnífsdalur ........00000 0000. 
11. Súðavík .........0220 000 .n nn 
12. Drangsnes--Kokkálsvík ........0.00.00 0000... 
13. Skagaströnd ............... FRIÐ 
14. Hofsós ........0.000.0 00 
15. Hvammstangi ...........0000 0000 
16. Sauðárkrókur ........00.0000 020 
17. Ólafsfjörður ........0...20.00 00 
18. Dalvík ........02.020 000 
19. Hrísey ..........00200.0 00 nn enn 
20. Ásskógssandur ..........0..00.0 00 
21. Grenivík ...........000000 00 ene 
22. Grímsey .......00000000 0 
23. Húsavík .........000000.0 nes 
24. Þórshöfn .........2000000000 enn 
25. Vopnafjörður ...........2200. 0... 0 enn 
26. Borgarfjörður ...........02000.00 00 en. 
27. Seyðisfjörður .........0000000 0... 0 eens 
28. Neskaupstaður ...........002200 0. een. nn 
29. Eskifjörður .........00220000 000. een 
30. Fáskrúðsfjörður, dráttarbraut ..............0..... 

31. Breiðdalsvík .........0.0200 0000 nn nn 

32. Djúpavogur .........000000 00 sn nn enn 

33. Höfn í Hornafirði .........2000000 0000... 

34. Vestmannaeyjar .......00000020 00. 
35. Stokkseyri .......00000000 00 nn nr 
36. Eyrarbakki ..........0000000 000. nn nn nn. 
37. Grindavík ............200000 0000 nn 
38. Hafnir í Höfnum ........00..0 0000 n0n er 
39. Sandgerði .........02000000 0000 sn nn 
40. Gerðar í Garði ........00.000020 000 nn 
41. Hafnarfjörður .........2200020 000. nn nr 

13. Ferjubryggjur (10 333 04). 

Árskógssandur .......2..2200. 0000 
Arngerðareyri ........0002000 0... enn 
Brjánslækur ........00.0000 0... enn 

Búðardalur ............00000 00 en en nn 
Bæir á Snæfjallaströnd ............00000.0 0000. 0... 

Eyri við Mjóafjörð ........200000000 0000... 

Gemlufall ..........00000 0000 

Hjarðardalur ..........0.20000 000. ne ns... 

Kleifarstaðir ............00000 000... O
N
 

Þús. kr. 

8 500 
1500 
9 800 
1100 
400 

1200 
2 800 
9800 

15 300 

Nr. 114. 

Þús. kr. 

206 800
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10. Reykjanes við Ísafjörð ........0..0.0.. 100 
11. Vatnsfjörður „..........0......0 00 250 
12. Vigur ..............2 000... 600 
13. Æðey .............00 0 1500 
14. Ögur .............. 50 

Sjóvarnargarðar (10 333 08). — 6 900 

1. Akranes .............20 0000 200 
2. Álftanes ............0000. 450 
3. Borgarfj. eystri ................0.000 0000 50 
4. Dyrhólaós ..........0..22..00.0 00 100 
5. Eyrarbakki ....................0 0000. 200 
6. Flateyri ................ 0002. 400 
1. Grenivík ...............0 00. 50 
8. Grótta ...........0002 000. 150 
9. Höfn í Hornafirði ...........0.0..0...0. 0... 150 

10. Melar í Melasveit ...........000 0000. 50 
11. Sauðárkrókur .............0..0000 0000. 250 
12. Seltjarnarnes „.............02. 00 200 
13. Vestmannaeyjar ...........0.000. 00. 150 
14. Miðneshreppur ...........0..%. 0022. 0 300 

— 2700 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1972. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  
Halldór E. Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi A 23, nr. 114. Útgáfudagur 26. janúar 1973.










