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Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| | 
1 | 11. jan. | Bráðabirgðalög um sérstakt útflutningsgjald af loðnu- 

| ; afurðum framleiddum á árinu 1974 ............ 1 
2 14. jan. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 

| haldsfunda ................%2.0 00 enn 2 
3 (16. jan, | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

| á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
| áorðnum breytingum ..........0000000000. 000... d—7 

4 27. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 4 7. febr. 1973, um neyð- 
| arráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey .......... 8 

5 | 28. febr. | Lög um álagningu sérstaks gjalds til að draga úr 
| | áhrifum olíuverðhækkana ...........0....00.0.000. 9 

13 | 28. febr Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálf- 

| skuldarábyrgð á lánum til kaupa á 10 fiskiskipum 
yfir 300 lestir og til kaupa á 2 ferjuskipum ........ 234—235 

6 | 5. mars | Lög um tollskrá o.fl. .............00000.0 00.00.0000. ' 10—-219 
42 | 11. mars | Lög um breyting á skipulagslögum, nr. 19 21. maí 1964 265 

7 | 13. mars | Lög um skattalega meðferð verðbréfa o. fl., sem ríkis- 
| sjóður selur innanlands ............0..000...00.0.. 220 

8 (13. mars | Hjúkrunarlög ..............00000. 00. senn 222—223 
9 | 14. mars | Lög um starfskjör launþega o. fl. ...........0....... 221—222 
10 22. mars | Lög um skattkerfisbreytingu ...................... 224--231 
14 | 26. mars | Lög um breyting á lögum nr. 102/1973, um veiðar með 

' botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðiland- 
LO helginni .........00..0000 00 255 

30 | 27. mars | Lög um ráðstafanir vegna sameiningar Flugfélags Ís- 
lands h. f. og Loftleiða h. f. .........0.00000.0.0... 253 

12 | 28. mars Lög um breyting á lögum nr. 87 24. des. 1971, um 
OFlOf .......002002 0 234 

31 | 28. mars Lög um ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot ........ 254—-2ó5 
11 , 29. mars | Lög um lántökuheimild fyrir ríkissjóð ..........00.. 232—233 
15 5. apríl Lög um breyting á lögum nr. 52 14. ágúst 1959, um 

| ' kosningar til Alþingis ...........2.0..2000000 0... „ 236— 237 
16 9. apríl | Lög um kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarnes- | 

hreppi 238
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn ' Blaðsíðutal 
    

  

17  {0. apríl Lög um kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkur- 
kauptúni .........0.... 0. 289 

18 | 10. apríl Lög um kaupstaðarréttindi til handa Grindavíkur- 
| hr EPPÐI 0 240 

19 10. april | Lög um kaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðarhreppi 241 
20 (10. apríl | Lög um kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni 242 
21 10. apríl í Lög um jarðgufuvirkjun við Kröflu eða við Sámatjall 

  

    

  

í Suður- -Þingeyjarsýslu AIR 243 
22 10. april Lög um breyting á lögum nr. 18 frá 1959, um vöru- 

| happdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga 244 
32 | 10. apríl í Lög um breyting á lögum nr. 3 12. apríl 1878, um 

| skipti á dánarbúum og félagsbúum o. fl. .......... 256. 257 
33 | 10. apríl Lög um breyting á lögum nr. 30 192. maí 1970, um 

Húsnæðismálastofnun ríkisins „................... 258 
34 | 10. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 10 25. jan. 1959, um heim- 

ilishjálp í viðlÖgum .......000000 0. | 258 
35 | 10. apríl Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1971 .. 259 
25 | 24. apríl | Lög um breyting á umferðarlögum nr. 40 23. april 1968. 

| ' sbr. lög nr. 55 12. maí 1970 og lög nr. 23 3. maí 1972 241 
23 (30. april í Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamn- 

| inga opinberra starfsmanna ..........00.0 0 245 
36 | 2. maí — Lög um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjar- 

| | SÝSIN | 260--261 
29 | 3. maÍ | Lög um breyting á lögum nr. 57 27. apríl 1973, um | 

|  atvinnuleysistrvggingar ...........0.0.0...000 0. | 201— 252 
24 | 6. maí | Anglísing um breyting á forsetaúrskurði frá 16. júlí | 

| 1973, samanber breytingu á forsetaúrskurði frá 14. | 
júlí 1971, um skipting starfa ráðherra ............ | 246 

43 | 7. maí | Lög um breyting á lögum nr. 31 5. maí 1970, um dýra- 
| lækna „2... | 266 

26 8. mai | Forsetabréf um þingrof .........0.0...0 248 
21 | 8. mai „| Forsetabréf um almennar kosningar til Alþingis 1974 .. 248 
37 | 8. maí Lög um lántökuheimildir erlendis .................. 261 
38 | 8. maí Lög um breyting á lögum nr. 22 23. apríl 1968, um 

| gjaldmiðil Íslands ........0.0.0000.0 0. 262 
44 | 10. maí — Lög um breyting á lögum nr. 85 91. des. 1971, um 

breyting á lögum nr. 30 28. ágúst 1966, um meðferð, 
skoðun og mat á sláturafurðum .................. 266 

59 | 10. maí Lög um breyting á lögum nr. 59 20. maí 1965, um 
Landsvirkjun, sbr. lög nr. 36 7. maí 1969 og lög nr. 
37 16. apríl 1971 ........0.. 00 287 

39 | 13. maí Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
| reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 

| „áorðnum breytingum ..........00... 262—-264 
40 | 13. maí Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands 2... 265 
45 (13. maí Lög um breyting á lögum nr. 44 5. apríl 1948, um vís- 

indalega verndun fiskimiða landgrunnsins ........ 267 
“ li}  
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Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

46 | 14. maí Lög um stofnun undirbúningsfélags fiskkassaverk- 
| SMIÐJU „2... enn... 267—-268 

47 | 14. maí — Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
| | hækkana á hitunarkostnað íbúða HR | 269 

60 í 15. maí | Lög um breyting á lögum nr. 25 21. apríl 1965, um út- 
| sáfn og notkun nafnskírteina 7288 

48 | 16. maí Lög um happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúp- 
veg og opna þannig hringveg um Vestfirði ....... „| 270 

49 | 16. maí Lög um lífeyrissjóð sjómanna ........ 1 271--278 
50 | 16. maí Lög um Þbreyting á lögum nr. 41 27. apríl 1963, um 

aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna 
landakaupa ......00.00..0 00 FAIR „1 278—279 

öl | 16. maí „| Lög um gatnagerðargjöld ..................0..... o..  279—280 
52 | 20. maí Lög um sérstakt útflutninssgjald af loðnuafurðum 

framleiddum á árinu 1974 ..... HR BIÐ 280 
58 | 20. maí Tög um breyting á lögum nr. 80 16. sept. 1971, um afla- 

| tryggingasjóð sjávarútveg SSINS lll 281 

28 | 21. maí Bráðabirgðalög um Alli bundnar ráðstafanir til við- | 
| náms segn verðbólgu ..... HI oe 249—-290 

41 | 21. maí Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
tekinn við stjórnarstörfum ................ HI 265 

öd | 21. maí Lög um Þjóðhagsstofnun og breyting á lögum nr. 
93/1971, um Framkvæmdastofnun ríkisins ........ 281—-282 

öð | 21. maí Lög um skólakerfi .........00.0..00.. 283—284 
56 | 21. maí Lög um br avting á lögum nr. 67 //1966, um vélstjóranám 284—-285 
ð7 | 21. maí Lög um breyting á lögum nr. 55/1971, um fiskvinnslu- 

Skóla FRI . 285 
58 | 21. maí „ Lög um landgræðslustörf skólafólks ............. 285--286 
Gl 21. mai Lög um breyting á lögum nr. 73 21. júní 1973, um með- 

ferð opinberra mála 00.00.0000... „  288—293 
62 21. maí Tög um breyting á Jósum nr. 67/1971, um almanna- 

| oOotryggingar .......... FR 293—-295 
63 | 21. maí — Tög um srunnskóla NR . 0 296—-321 
64 | 21. mai fög um brevting á almennum heg mingarlögum, nr. 19 

| | 2. febr. 1940 .............. FR ARI 322 
Gó | 21. maí Þög um ávana- og fíkniefni .........0.....0...0... .  922--324 
66 | 21. maí Lög mn brevting á lögum nr. 52 13. apríl 1973, um sér- 

| stakan dómara og rannsóknardeild í ávana- og fíkni- 

efnamálum 2. 824—32) 
67 | 21. maí 1ög nm Þbrevtins á lögum nr. 101 98, des. 1970. um ! 

| |  Lifeyrissióð bænda, <br. lög nr. 35 1972, um breyting 
á Þeim lögum ..........0 0 825—-327 

68 21. maí | óg vm brevting á lögum nr. 68 frá 10. okt. 1967, um 
| oO Tðnlánasjóð 0... FR 328 

69 21. maí Tög nm brexting á Íðenm nr. 48 96. maí 1979, um Sölu- | 
stofnun Tasmetisiðnaðarins ...,.,.,,,,.0.... FI 328--329
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

70 | 21. maí Lög um breyting á lögum nr. 33 1947, um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til að selja Grímsneshreppi kirkjujörð- 
ina Stóru-Borg ........0..0020000. 0... 329 

71 | 21. maí Lög um breyting á lögum um loftferðir, nr. 34 21. maí 
| 1964 0... 329—330 

72 | 28. júní Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum ............0000... 0... 0... 331 

73| 2. júlí Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fund- 
ar fimmtudaginn 18. júlí 1974 ..............00..0.. 9332 

81 | 23. júlí Lög um Verðlagsráð sjávarútvegsins ................ 386---389 
16 | 24. júlí Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman á Þing- 

völlum ..........200 0000 879 
74 | 21. ágúst | Lög um meðferð opinberra mála ...........0.0...00.. 333—876 
76 | 22. ágúst | Lög um tímabundnar ráðstafanir til viðnáms verðbólgu | 377—378 
71 | 28. ágúst | Auglýsing um skipting starfa ráðherra ............ . 379 
18 | 30. ágúst | Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 

lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu ........ 380—381 
82 | 30. ágúst | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyting á 

reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr 76/1958, með 
áorðnum breytingum ............000000. 0... 389—392 

80 | ;%. sept. | Forsetabréf um þinglausnir ..........0000.000.00..... 385 
79 6. sept. | Lög um fjáröflun til vegagerðar ..........00.00000.. 382—-385 
83 17. sept. | Lög um verðjöfnunargjald af raforku ........00.0.... 392—394 
84 | 17. sept. | Lög um breyting á lögum um samkomudag reglulegs Al- 

þingis, nr. 3 14. febrúar 1967 .......0.0..0000.....0.. 394 
85 | 17. sept. | Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960 um sölu- 

skatt, sbr. lög nr. 7/1963, lög nr. 76/1967 og lög nr. 
10/1974 um skattkerfisbreytingu .................. 395 

86 | 17. sept. | Lög um breyting á lögum nr. 48 16. maí 1974, um happ- 
drættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg og opna 
þannig hringveg um Vestfirði .................... 396 

87 | 20. sept. | Bráðabirgðalög um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráð- 
| stöfun gengishagnaðar ............0..... 0000... 397—-399 

88 | 24. sept. | Bráðabirgðalös um launajöfnunarbætur, bætur al- 
mannatrygginga og verðlagsmál .................. 400—-402 

89 | 2. okt. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum „...........00000000 0. 00... 403—-407 

90 | 11. okt. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fund- 
ar, þriðjudaginn 29. október 1974 ................. 409 

93 | 25. okt. | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á reglugerð 
| fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með áorðnum 

| breytingum ........0....000 00... ARI 410--411 
91 | 16. nóv. | Lög um breyting á lögum nr. 54 29. maí 1972, um breyt- 

| ing á lögum nr. 116 19. nóv. 1936, um þingsköp Al- 
„  þingis .............0..0.. 020 409 

92 | 11. des. — Lög um lántökuheimildir erlendis .................. 410
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

101 (18. des. — Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis ......... | 491 

94 | 23. des. — Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ..... | 412 

95 | 23. des. — Lög um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um 

launaskatt ........00000000 een 419—-418 

96 24. des. | Lög um breyting á lögum nr. 13 13. apríl 1973, um 

' Happdrætti Háskóla Íslands ......000000 00... | 413 

97 | 31. des. Lög um eftirlit með ráðningu starfsmanna og hús- 

næðismálum ríkisstofnana .......0.000. 0... 0...... ' 414-415 

98 | 31. des. — Lög um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1978, um, 

|  Töndun á loðnu til bræðslu .........00.0.000..0. 00. '416—417 

99 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 35 frá 29. apríl 1966, | 

um Lánasjóð sveitarfélaga .........0000000 000... ' 417—-418 

100 31. des. Lög um Hitaveitu Suðurnesja ......0000.0...0. 000... '418—421 

102 „31. des. | Lög um veitingu ríkisborgararéttar ............02... '499— 498 

103 | 31. des. — Lög um lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja ...... 424. 

104 „31. des. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast 

| lán fyrir Rafveitu Ísafjarðar ........2...0000000.. 425 

105 „31. des. | Lög um virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal ........... ' 425—426 

106 | 31. des. — Lög um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun | 

| gengishagnaðar ..........000%. 0000 nr nn | 426—428 

107 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 22 1973, um breyting á 

| lögum um rannsóknir í þágu atvinnuveganna, nr. 64 

1965 ........00000 ser | 428—429 

108 | öl. des. Lög um Framleiðslueftirlit sjávarafurða ............ 429—-432 

109 31. des. — Lög um breyting á lögum nr. 6/1971, um Hótel- og | 

| wveitingaskóla Íslands ........20.00000 0. 00... 0... 433 
110 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 46 16. april 1971, um 

| lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, og um 

heimild fyrir Hafnarfjarðarkaupstað að taka eignar- 

| námi landspildu í Hafnarfirði .............0...... | 433—4834 
111 31. des. Fjárlög fyrir árið 1975 ........000000. 0... | 435—581
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| 

| 

Ábyrgðarheimildir, sjá Ríkisábyrgðir. 

Aðgerðir í atvinnumálum, sjá Félagsmál. 

Almannatryggingar. 

62 | 21. maí Lög um breyting á lögum nr. 67/1971, um almanna- 
tryggingar .............2..00200 00 293—-295 

88 | 24. sept. | Bráðabirgðalög um launajöfnunarbætur, bætur al- 
mannatrygginga og verðlagsmál .................. 400—402 

Almannavarnir. 

4 { 27. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 4 7. febr. 1973, um neyð- 
arráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey .......... 8 

Alþingi. 

2 | 14. jan. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- | 
haldsfunda #...........00200.00.0 000. 2 

15 | 5. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 52 14. ágúst 1959, um 

kosningar til Alþingis ..........2.....020 00... 236—237 
26 | 8. maí Forsetabréf um þingrof .........02.000200 000... 248 
27 | 8. maí Forsetabréf um almennar kosningar til Alþingis 1974 .. ' 248 
73 2. júlí Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fund- 

| ' ar fimmtudaginn 18. júlí 1974 ...............00... 332 

76 | 24. júlí | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman á Þing- 
völlum .........00 000 379 

80 5. sept. | Forsetabréf um þinglausnir ..................0..0.0.. 385 
84 | 17. sept. | Lög um breyting á lögum um samkomudag reglulegs ' 

' Alþingis, nr. 3 14. febrúar 1987 ..........000...... 394 
90 | 11. okt. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fund- 

ar, þriðjudaginn 29. október 1974 ................ 409 
91 16. nóv. - Lög um breyting á lögum nr. 54 29. maí 1972, um breyt- 

ing á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um þingsköp Al- 
þingis ........0........0 | 409 

101 | 18. des. — Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .......... (491



IX 
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Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 
  

| 

Atvinnuleysi, sjá Félagsmál. 

Atvinnuleysistryggingar, sjá Félagsmál. 

Atvinnuvegir, sjá Iðnaður; Landbúnaður; 

Sjávarútvegur. 

Ávana- og fíknilyf, sjá Heilbrigðismál. 

| Bankamál. 

4 | 27. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 4 7. febr. 1973, um neyð- 

| arráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey .......... 8 

5 | 28. febr. | Lög um álagningu sérstaks gjalds til að draga úr 

| áhrifum, olínverðhækkana ........0000000 0... 9 

28 | 21. maí | Bráðabirgðalög um tímabundnar ráðstafanir til við- 
náms gegn verðbólgu .........0000000 000... 249—250 

38 | 8. maí | Lög um breyting á lögum nr. 22 23. apríl 1968, um 
oo gjaldmiðil Íslands ......22.00000 0. 262 

75 | 29. ágúst Lög um tímabundnar ráðstafanir til viðnáms verðbólgu | 377—378 
78 | 30. ágúst | Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís-   

  
lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu ...... 380--381 

87 | 20. sept. | Bráðabirgðalög um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráð- 
oo stöfun gengishagnaðar .........0.200.0000 0... ' 997—-399 

106 | 31. des. — Tög um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun 
| gengishagnaðar (........000000. 0000 nn. ' 426—425 

| 
Bolungarvík. 

17 | 10. april | Þög um kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkur- 
kauptúni ............ 000 239 

 Botnvörpuveiðar, sjá Landhelgismál; Sjávarútvegur. 

Bráðabirgðalög. 

1 11. jan. Bráðabirgðalög um sérstakt útflutningsgjald af loðnu- 
afurðum framleiddum á árinu 1974 .............. | 1 

28 21. maí Bráðabirgðalög um tímabundnar ráðstafanir til við- 
náms gegn verðbólgu ...........0200000 00... 0... ' 249—-250 

87 | 20. sept. — Bráðabirgðalög um ráðstafanir í sjávarútvegi og um 
ráðstöfun sgengishagnaðar  ..........20.000.000.0.00.. 397—399 

88 24. sept. — Bráðabirgðalös um launajöfnunarbætur, bætur al- 
mannalrysginga os verðlagsmál .................. 400--402 

Búfjármál, sjá Landbúnaður.
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Nr. | Dagsetning { 
! Blaðsíðutal 

  

  

  
  

| Fyrirsögn 

Búnaðarmál, sjá Landbúnaður. 

| Dalvík. 

20 10. apríl | Lög um kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni 242 
| | 

| Dómsmál. 

32 | 10. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 3 12. apríl 1878, um 
| skipti á dánarbúum og félagsbúum o. fl. .......... 256—257 

61 | 21. maí — Lög um breyting á lögum nr. 73 21. júní 1973, um 

' meðferð opinberra mála .........00.000 0. | 288—293 
64 | 21. maí „| Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 

| 12. febr. 1940 .........0. 000 322 
66 | 21. maí | Lög um breyting á lögum nr. 52 13. apríl 1973, um sér- 

| '  Stakan dómara og rannsóknardeild í ávana- og fíkni- n ar 
efnamálum | 924 --ð2ð 

14 21. ágúst | Lög um meðferð opinberra mála .................... | 833—-376 

| Dragnótaveiðar, sjá Landhelgismál; Sjávarútvegur. 

Dýralæknar, sjá Landbúnaður. 

Efnahagsmál. 

4 | 27. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 4 7. febr. 1973, um neyðar- 
| ráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey ............ 8 

5 | 28. febr. | Þög um álagningu sérstaks gjalds til að draga úr 
áhrifum olíuverðhækkana  .......0.0.0. 9 

28 | 21. maí Bráðabirgðalög um tímabundnar ráðstafanir til við- 
náms gegn verðbólgu ...........0.0..00.. 00... ' 249—-250 

47 14. mai — Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
| | hækkana á hitunarkostnað íbúða .................. 269 

54 | 21. maí | Lög um Þjóðhagsstofnun og breyting á lögum nr. 
| #3/1971, um Framkvæmdastofnun ríkisins ........ 281—282 

75 | 22. ágúsl | Lög um tímabundnar ráðstafanir til viðnáms gegn 
| ' náms gegn verðbólgu ...........0...0.0.0 00... 371—378 

Eignarnám. 
110 31. des. | Lög um breyting á lögum nr. 46 16. apríl 1971, um 

lögsagnarumdæmi Hafnafjarðarkaupstaðar, og um 
heimild fyrir Hafnafjarðarkaupstað að taka eignar- 
námi landspildu í Hafnarfirði ...........,........ | 433—434 

| Eskifjörður. 

9 10. apríl | Lög um kaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðarhreppi 941 

| Eyjafjarðarsýsla. 

20 apríl Lög um kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkaup- 10. 
LÁNI 0... 242



XI 

  

  

  

  
  

Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

| Fasteignir. 

50 | 16. maí Lög um breyting á lögum nr. 41 27. apríl 1963, um 
aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna 
landakaupa .......0.00. 00. 278—279 

öl | 16. maí | Lög um gatnagerðargjöld .................... HR 219—280 

Félagsmál. | 

9 (14. mars | Lög um starfskjör launþega o. fl. ............. -.. 221—222 
12 { 28. mars | Lög um breyting á lögum nr. 87 24. des. 1971, um 

OPlOf FR 234 
28 { 21. maí Bráðabirgðalög um tímabundnar ráðstafanir til við- 

náms gegn verðbólgu .......00000000 00. 249—-250 
29 | 3. maí Lög um breyting á lögum nr. 57 27. april 1973, um 

þin oysisirygeingur BAÐI 251—252 
g ar . s = - 

31 | 28. mars | Tög um ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot NR 254—255 
33 | 10. apríl  Þög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um 

, Húsnæðismálastofnun ríkisins 02.00.0000... 28 
34 | 10. apríl Lög um breyting á lögum nr. 10 25. jan. 1952, um 
EN heimilishjálp í viðlögum ............... HA | 258 
ið | 22. ágúst | Þög um tímabundnar ráðstafanir til viðnáms gegn 

verðbólgu  .........0.02 000 ST 1—318 

Fiskveiðar, sjá Sjávarútvegur. 

Fjárlög, ríkisreikningur. 

35 | 10. apríl | Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1971 259 
Lo NA FA or 

1il (31. des. | Fjárlög fyrir árið 1975 ........... NR 0... Á3ðð 81 

Flugmál. 

30 | 97. mars | Lög um ráðstafanir vegna sameiningar Flugfélags Ís- 
lands h.f. og Loftleiða h.f. ............... ER 253 

71 | 91. mai Lög um breyting á lögum um loftferðir, nr. 34 91. maí | 

1984 2... | 3209—330 

Forseti Íslands. | 

40 | 13. maí Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta | 

Íslands 0... | 265 
41 | 91. maí Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

lekinn við stjórnarstörfum  .........2..... 0... . 265 

| Gengismál, sjá Bankamál. 

| Gjaldeyrismál. | 

78 | 30. ágúst | Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- | 
| lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu ...... | 980 —381  



XII 

  

| 

  

Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| | 
87 | 20. sept. — Bráðabirgðalög um ráðstafanir í sjávarútvegi og um 

| ráðstöfun gengishagnaðar ....................... | 897 —398 
106 | 31. des Lög um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun 

| gengishagnaðar ...............0000000 000...  426—428 

Gjaldmiðill, sjá Bankamál. 

Gjöld, sjá Skattar, gjöld. 

Grindavík. | 

18 | 10. apríl Lög um kaupstaðarréttindi til handa Grindavíkur- 
| hreppi ..........00... 240 

Gullbringusýsla. 

18 | 10. apríl Lög um kaupstaðarréttindi til handa Grindavíkur- 
hreppi ......00200002 00. 240 

Hafnarfjörður. 

110 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 46 16. apríl 1971, um | 
| lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, og um 

heimild fyrir Hafnarfjarðarkaupstað að taka eignar- 
námi landspildu í Hafnarfirði .................... | 4ðð—434 

Happdrætti. 

7 | 13. mars Lög um skattalega meðferð verðbréfa o. fl., sem ríkis- 
| sjóður selur innanlands .........0.0000.0 0000 290 

22 10. apríl Lög um breyting á lögum nr. 18 frá 1959, um vöru- 
. , happdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga 244 

48 | 16. mai Lög um happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúp- 
. N veg og opna þannig hringveg um Vestfirði ........ 270 
19, 6. sept. | Lög um fjáröflun til vegagerðar .................... 382—385 
86 17. sept. | Tög um breyting á lögum nr. 48 16. maí 1974 um 

happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg og 
| opna þannig hringveg um Vestfirði .............. 396 

96 | 24. des. Lög um breyting á lögum nr. 13 13. apríl 1973, um 
Happdrætti Háskóla Íslands ...................... 413 

| Háskóli Íslands. 
3 | 16. jan. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum ............0.0.00.000 0... 3-—-7 

39 (13. maí Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum ..................00.0.0..... | 262-——-264



KT 

  

  

    
  

Nr. í Dagsetning Fyrirsögn í Blaðsíðutal 

72 28. júní Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 

| áorðnum breytingum .......000.0000 neee. | 331 
82 30. ágúst Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu | 

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

áorðnum breytingum .......... IE ESSSRORBONSÐONÐÐK | 389—-392 

89 2. okt. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 

| áorðnum breytingum .........0.000. 0... | 403-407 
93 | 25. okt. — Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu | 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
| áorðnum breytingum ......0.00200 000. | 410—411 

96 | 24. des. , Lög um breyting á lögum nr. 13 13. apríl 1973, um 
| Happdrætti Háskóla Íslands ............00.000... 413 

Hegningarlög, sjá Refsilög. 

Heilbrigðismál. 

813. mars Hjúkrunarlög ........0.0.0.0. 00. 222--223 
65 | 21. maí Lög um ávana- og fíkniefni ..........0.000000000... 322—324 

Heimilishjálp, sjá Félagsmál. 

Hitaveitur, jarðhiti. 

21 | 10. apríl | Lög um jarðgufuvirkjun við Kröflu eða við Námafjall | 
(Co í Suður-Þingeyjarsýslu .........0..00000000 00... 243 

100 | 31. des. | Lög um Hitaveitu Suðurnesja ........00000000000... 418—-421 

Hjúkrunarkonur, sjá Heilbrigðismál. 

Húsnæðismál. 

5 | 28. febr. | Lög um álagningu sérstaks gjalds til að draga úr áhrif- 
| um olíuverðhækkana .........022000 000... 9 

33 | 10. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um 
'  Húsnæðismálastofnun ríkisins ................... 258 

47 | 14. maí | Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
| hækkana á hitunarkostnað íbúða ............0..... 269 

97 | 31. des. | Lög um eftirlit með ráðningu starfsmanna og hús- 
næðismálum ríkisstofnana  .........0.00000.00.0.. 414—415 

Iðnaður. 

28 | 21. maí  Bráðabirgðalög um tímabundnar ráðstafanir til við- 
| | náms gegn verðbólgu ..........00020. 00... 0... 249—250 

46 14. maí | Lög um stofnun undirbúningsfélags fiskkassaverk- 
SMÍÐJU .....000000000 er 267—-268  



KIV 

  

Dagsetning | 

  

  

  

  

  

Nr. Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

68 | 21. maí Lög um breyting á lögum nr. 68 frá 10. okt. 1967, um 
Iðnlánasjóð ...........0....0..0 00 328 

69 | 21. maí Lög um breyting á lögum nr. 48 26. mai 1972, um Sölu- 
stofnun lagmetisiðnaðarins ...................... 328—329 

15 | 22. ágúst Lög um tímabundnar ráðstafanir til viðnáms gegn 
| verðbólgu ........000.0 2 371—318 

Ísafjörður. 

104 31. des. Tög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast 
lán fyrir Rafveitu Ísafjarðar .................... 425 

Jarðhiti, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Jarðir, (kaup, sala). 

öl) | 16. maí Lög um breyting á lögum nr. 41 27. apríl 1963, um 
aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna 

3 < 

landakaupa  ........ | 218—279 
70 21. maí Lög nm breyting á lögum nr. 33 1947, um heimild fyrir | 

ríkisstjórnina til að selja Grímsneshreppi kirkjujörð- 
in Stóru-Borg ............0 0. 329 

Kennarar, sjá Menntamál. 

Kjósarsýsla. 

16 | 9. april | Lög um kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarnes- 238 
hreppi .............. ARA 

Kosningar. 

15 5. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 52 14. ágúst 1959, um 
kosningar til Alþingis .............0. 00. 236—237 

27 8. maí Forsetabréf um almennar kosningar til Alþingis 1974 .. 248 

| Landbúnaður. 

28 | 21. maí Bráðabirgðalög um tímabundnar ráðstafanir til við- 
| náms gegn verðbólgu ........0000..02.0 00... 949 950 

43  7.maí — Lög um breyting á lögum nr. 31 5. maí 1970, um dýra- 
| lækna 2... 266 

44 10. maí | Lög um breyting á lögum nr. 85 21. des. 1971, um 
breyting á lögum nr. 30 28. ágúst 1966, um meðferð 

| skoðun og mat á sláturafurðum .................. 266 
öð 21. maí | Lög um landsræðslustörf skólafólks .........0.0..... 285—986 
67 21. maí — Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um 

| Lifeyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35 1972, um breyting 
á þeimlögum ..........0 0 „325—327 

75 22. ágúst | Lög um tímabundnar ráðstafanir til viðnáms gegn | 
| | verðbólgti ........0.0.00 | 371—-878



XV 

  

Nr. | Dagsetning | | 
  

  

  

| Fyrirsögn | Blaðsíðutal 
| 

| Landgrunn, sjá Landhelgismál. | 

| Landgræðsla, sjá Landbúnaður. | 

| Landhelgismál. 

14 | 26. mars | Lög um breyting á lögum nr. 102/1973, um veiðar með 
botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðiland- 

| helginni 0... 235 
45 | 13. maí Lög um, breyting á lögum nr. 44 5. apríl 1948, um vís- 

indalega verndun fiskimiða landgrunnsins ........ | 267 

Lántökur. 

11 | 29. mars | Lög um lántökuheimild fyrir ríkissjóð .............. | 232—233 
13 | 28. febr. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálf- | 

| skuldarábyrgð á lánum til kaupa á 10 fiskiskipum 
| ;  wfir 300 lestir og til kaupa á 2 ferjuskipum ........ 934—-935 

37 Smali Lög um lántökuheimildir erlendis .................. 261 

92 | 11. des. Lög um lántökuheimildir erlendis .................. 410 
103 | 31. des. Lög um lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja ...... 494 

104 | 31. des. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast 
| án fyrir Rafveitu Ísafjarðar ........0..00..000..... 425 

| | Launamál. 

9 14. mars | Lög umm starfskjör launþega o. fl. ........0.0..0000... 221—222 

12 28. mars | Lög um breyting á lögum nr. 87 24. des. 1971, um 
LOOPlOf 2... 234 

23 | 30. apríl | Lög um breyting á lögum, nr. 46/1973, um kjarasamn- 
| inga opinberra starfsmanna Þ...........00.000.... 245 

28 | 21. maí Bráðabirgðalög um tímabundnar ráðstafanir til við- 
náms gegn verðbólgu ..........0.00..0 000... | 949—-950 

29 | 3. maí Lög um breyting á lögum nr. 57 27. apríl 1973, um 
atvinnuleysistryggingar ............0.00. 00... 251--259 

31 ' 28. mars | Lög um ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot ........ | 954—-9255 
49 | 16. maí Lög um lifeyrissjóð sjómanna ........0.000000.. | 271—278 

67 | 21. maí | Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um 
Lifeyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35 1972, um breyting 
á þeim lögum ...........00.. 00. | 825—3927 

75 | 22. ágúst Lög um tímabundnar ráðstafanir til viðnáms gegn | 
| verðbólgi 20... | $877—-378 

88 | 24. sepi. | Bráðabirgðalög um launajöfnunarbætur, bætur al- | 
mannatrygginga og verðlagsmál .................. | 400—-402 

95 ; 23. des. Lög um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um 
launaskatt ........00000222 0 | 412—413 

Lífeyrissjóðir. | 

9 14. mars | Lög um starfskjör launþega o. fl. .................. | 221—222 

49 16. maí | Lög um lifeyrissjóð sjómanna .........00.000.0000.. ' 271—-278
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Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

67 21. maí Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um | 
Lifeyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35 1972, um breyting 
á þeim lögum ..........02..0 00 325—-327 

Lögreglumál. 

60 15. maí | Lög um breyting á lögum nr..25 21. apríl 1965, um út- 
| gáfu og notkun nafnskírteina ................0... 287—288 

Lögsagnarumdæmi. 

16 | 9. april | Lög um kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarnes- 
hreppi 2... 238 

17 | 10. apríl | Lög um kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkur- 
| LO kaUptúni ........000 0 239 

18 (10. apríl Lög um kaupstaðarréttindi til handa Grindavíkur- 
SOMREPPA 2... | 240 

19 | 10. apríl | Lög um kaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðarhreppi | 241 
20 | 10. apríl —Íög um kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni ' 242 

110 (31. des. | Lög um breyting á lögum nr. 46 16. apríl 1971, um 
lögsagnarumdæmi Hafnafjarðarkaupstaðar, og um í 
heimild fyrir Hafnarfjarðarkaupstað að taka eignar- 
námi landspildu í Hafnarfirði .................... 433—-434 

| Menntamál. 

öð | 21. maí | Lög um skólakerfi ..........2.200 000. 283—-984 
56 | 21. maí | Lög um breyting á lögum nr. 67/1966, um, vélstjóranám | 284--985 
57 | 21. maí | Lög um breyting á lögum nr. 55/1971, um fiskvinnslu- 

| | ooskóla 20.20.0000 285 
58 | 21. maí | Lög um landgræðslustörf skólafólks ................ 285—286 
63 | 21. maí | Lög um grunnskóla .......0.0000000 000 296—321 

109 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 6/1971, um Hótel- og 
| veitingaskóla Íslands ............22.0.000 000... 433 

Nafnskírteini, sjá Þjóðskrá; Lögreglumál. 

Náttúrurannsóknir, náttúruvernd. 

36 | 2. maí | Lög um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjar- 
Lo Sýslu .......0000000. nr 260 —261 

ö8 | 21. maí | Lög um landgræðslustörf skólafólks ................ 285--286 

| Norður-Ísafjarðarsýsla. 

17 | 10. apríl | Lög um kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkur- 
| kauptúni (...........0.20.0 0. 239 

Opinberar framkvæmdir. 

54 | 21. maí — Lög um Þjóðhagsstofnun og breyting á lögum nr. 
93/1971, um Framkvæmdastofnun ríkisins ........ 281—282  
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| | 

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

| 
| | | 

Opinberir starfsmenn. | 
og Í , „. . A . | 
23 30. apríl Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamn- 

| inga opinberra starfsmanna ........0..000.00..0... 245 
97 31. des. — Lög um eftirlit með ráðningu starfsmanna og hús- 

næðismálum ríkisstofnana  ........00000000..... 414-415 

Orkuveitur, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Orlof, sjá Launamál. 

Ráðherrar, sjá Ríkisstjórn. 

  
| Raforkumál. 

21 10. apríl ' Lög um jarðgufuvirkjun við Kröflu eða við Námafjall 
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Landsvirkjun, sbr. lög nr. 36 7. maí 1969 og lög nr. 
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yfir 300 lestir og til kaupa á 2 ferjuskipum ........  234—235 
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Ríkisstarfsmenn, sjá Opinberir starfsmenn. 

Ríkisstjórn. 

24 6. maí Auglýsing um breyting á forsetaúrskurði frá 16. júlí 
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Ríkisstofnanir. 

33 (10. apríl Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um 
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13 28. febr. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálf- 
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28 21. mai | Bráðabirgðalög um tímabundnar ráðstafanir til við- 
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1 '1l.jan. — Bráðabirgðalög um sérstakt útflutningsgjald af loðnu- 
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4 | 27. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 4 7. febr. 1973, um neyð- ' 
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XXII 

  

| 
| 

| 

| 
í Blaðsíðutal 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn 

Verðlagsmál. 

4 27. febr. . Lög um breyting á lögum nr. 4 7. febr. 1973, um 
neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey S 

o 28. febr. Lög um álagningu sérstaks gjalds til að draga úr 
áhrifum olínverðhækkana .......0.20.0.00. 0... 9 
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STJÓRNARTÍÐINDI A 1 — 1974 

11. janúar 1974. 1 Nr. 1. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um sérstakt útflutningsgjald af loðnuafurðum framleiddum á árinu 1974. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugl: Sjávarútvegsráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að 

setja lög um sérstakt útflutningsgjald af loðnuafurðum, sem framleiddar 
verða á árinu 1974 til þess að greiða niður verð á brennsluolíum til íslenskra 
fiskiskipa og fleira. Verðhækkun á olíu í heiminum kemur sérstaklega hart 
niður á útgerðinni og geta einstakra greina sjávarútvegs til þess að mæta 
þessari hækkun er afar misjöfn. Til þess að greiða fyrir ákvörðun almenns 
fiskverðs frá áramótum 1973/74 og treysta rekstrargrundvöll þorskveiða, 
hefur ríkisstjórnin ákveðið, í samráði við hagsmunasamtök sjávarútvegsins, 
að beita sér fyrir því, að á árinu 1974 verði lagt sérstakt 5“ útflutnings- 
gjald á fob-verðmæti útflutningsframleiðslu loðnuafurða fiskimjölsverk- 
smiðja og frystihúsa. Ríkjandi verðlag á þessum afurðum er nú mjög hag- 
stætt. Þessi grein er því talin aflögufær. Er sýnt, að hagur loðnuveiða og 
vinnslu getur orðið mjög góður, þrátt fyrir þessa gjaldtöku. Við þessar að- 
stæður virðist eðlilegt að leysa þennan vanda á þann hátt, sem hér er lagt til. 

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

1. gr. 

Greiða skal 5% útflutningsgjald af fob-verðmæti loðnuafurða framleiddra á ár- 
inu 1974 svo sem loðnumjöli, loðnulýsi, frystri loðnu og loðnuhrognum, þó ekki nið- 
ursoðnum eða niðurlögðum loðnuafurðum. Skal gjald þetta reiknað og innheimt á 
sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu vöru samkvæmt lögum nr. 19 16. april 
1973 um útflutningsgjald af sjávarafurðum. 

2. gr. 
Tekjur af útflulningsgjaldi samkvæmt 1. gr. skulu renna í sérstakan sjóð. Skal 

sjóðnum varið til þess að greiða niður verð á brennsluolíum til íslenskra fiskiskipa, 
sem taka olíu hérlendis, samkvæmt reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið setur. 
Skal við það miðað, að olíuverð hérlendis til fiskiskipa verði ekki hærra á fyrstu 
öo mánuðum ársins 1974 en það var í nóvembermánuði 1973. 

Þá skal 25 milljónum króna af tekjum sjóðsins varið til lífeyrissjóða sjómanna, 
eftir nánari ákvörðun ráðuneytisins. Jafnframt skal tryggja, að sjóðirnir miði eftir- 
launagreiðslur til sjómanna við lægri aldur en gert hefur verið. 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. janúar 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Lúðvík Jósepsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi 
skuli koma saman til framhaldsfunda mánudaginn 21. janúar 1974 kl. 
14.00. 

Gjört í Reykjavík, 14. janúar 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíðindi A 1, nr. 1—2. Útgáfudagur 17. janúar 1974.
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16. janúar 1974. 3 Nr. 3. 

AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla 

Íslands, nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 16. janúar 1974 á tillögu menntamálaráðherra um 
að staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76 17. júní 1958 fyrir Háskóla 
Íslands, með áorðnum breytingum: 

1. gr. 

42. gr. f., aftur að 10. tölulið, orðist svo: 

f. Kennslugreinar. 

Kennslan í hverri námsgrein er miðuð við, að stúdent fái yfirferð yfir öll 
aðalatriði hennar áður en hann skráir sig til prófs í greininni. Kennslan fer fram 
í fyrirlestrum, samtölum, umræðuhópum, með sýningum og verklegum æfing- 
um. Kennslustjóri skal sjá um, að kennslan í einstökum greinum verði sam- 
hæfð heildinni eins og frekast verður við komið, meðal annars með upprifjun 
undirstöðugreina í tengslum við kennslu í klínískum greinum og samkennslu í 
þeim. Stúdentar, sem eru í verklegu námi á sjúkradeildum eða rannsóknarstof- 
um, skulu sitja fræðslufundi þeirra. Enn fremur skulu stúdentar, sem lokið hafa 
prófi annars árs, sækja almenna fræðslufundi kennslusjúkrahúsanna. 

Til almennrar læknakennslu teljast þessar greinar: 

Í. Inngangur að líffæra- og lífeðlisfræði. 

Kennsla fer fram á fyrsta misseri fyrsla námsárs. Kennd verða grund- 
vallaratriði líffærafræði og lífeðlisfræði. Próf verða í janúar, einkunn reikn- 
ast til læknisprófs. 

2. Efnafræði ólífræn og lífræn. 

Efnafræði. Kennsla er munnleg og verkleg á fyrsta námsári og er sam- 
eiginleg með kennslu í Verkfræði- og raunvísindadeild. 

Efnafræði 1, almenn efnafræði og efnagreining. Kennd eru grundvallar- 
alriði almennrar efnafræði, þar með talin höfuðatriði eðlisefnafræðinnar, 

frumefnafræði, efnabreytingar og efnagreining. Kennsla þessi fer fram í 
september til janúar. Próf eru í janúar og eru skrifleg og verkleg. Einkunn 
reiknast til læknisprófs. 

Efnafræði I, lífræn efnafræði. Kennsla í lífrænni efnafræði fer fram Í 

janúar til maí. Kennd eru grundvallaratriði varðandi mikilvægustu flokka 
lífrænna efna, efnabreytingar þeirra og efnabreytingafræði. Gerð er grein 
fyrir þýðingu þessara atriða fyrir lífefnafræði, lífeðlisfræði og lyfjafræði. 
Próf eru í lok fyrsta námsárs og eru verkleg og skrifleg. Einkunn reiknast 
til læknisprófs. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 3. 

6. 

4 16. janúar 1974. 

Heimilt er að efna til 4—6 vikna sumarnámskeiðs og prófs að því loknu 
í efnafræði vegna þeirra stúdenta, sem hafa ónóga undirbúningsmenntun í 
efnafræði. Gera má þátttöku í prófinu að skilyrði, en einkunn útiloki ekki 

stúdenta frá áframhaldandi námi. 

Eðlisfræði. 

Eðlisfræði. Kennsla er munnleg og verkleg á fyrsta námsári. Farið er 
yfir þau atriði eðlisfræðinnar, sem mesta þýðingu hafa í líffræði og eru 
m. a. nauðsynleg undirslaða náms í lífeðlisfræði. Fjallað er um mælingar 
og tæki, sem notuð eru í læknisfræði. 

Skriflegt próf er í lok kennslvárs með einkunn, sem reiknast til lækn- 

isprófs. 
Heimilt er að efna til 4--6 vikna sumarnámskeiðs og prófs að því loknu 

í eðlisfræði og stærðfræði vegna þeirra stúdenta, sem hafa ónóga undirbún- 
ingsmenntun í eðlisfræði. Gera má þátttöku í prófinu að skilyrði, en einkunnir 
útiloki ekki stúdenta frá áframhaldandi námi. 

Læknisfræðileg tölfræði. 

Námskeið á 2. og 5. námsári. Kennslan fjallar um þau grundvallaratriði 
staðtölufræðinnar, sem sérstaklega snerta læknisfræði og mat á tölulegum 
niðurstöðum rannsókna, svo sem útreikninga á líkum, tíðni, dreifingu, með- 

algildum, frávikum og samanburð á slíkum útreikningum. 
Skriflegt próf með lágmarkseinkunn, sem ekki er reiknuð með til lækn- 

isprófs, er í lok hvers námskeiðs. 

Erfðafræði. 

Námskeið á 3. námsári. Kennslan fjallar um grundvallarlögmál erfða- 
fræðinnar og þýðingu þeirra fyrir mannerfðir, annars vegar eðlilegra eigin- 
leika og hins vegar ýmissa afbrigða og sjúkdóma, sem verður fjallað um 
síðar í náminu. 

Skriflegt próf með lágmarkseinkunn, sem ekki er reiknuð með til lækn- 
isprófs, er í lok námskeiðsins. 

Líffærafræði. 

Kennslan tekur til líffærafræði kerfa og svæða líkamans, vefjafræði og 
fósturfræði. Kennslan fer fram á seinna misseri, Í. árs, 2. námsári og á fyrra 
misseri 3. námsárs. Kennslan fjallar um gerð og form líkamans með nánu 
tilliti til starfsemi. Kennslan er munnleg og verkleg. Próf eru í lok hvers 
kennsluárs og í lok fyrra misseris 3. árs. Einkunnir reiknast til læknisprófs. 

Kennsla í krufningum má fara fram að sumarlagi. 

Lífefnafræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á öðru námsári. Kennslan er um efna- 
byggingu líkamans og þær efnabreytingar, sem liggja til grundvallar vexti 
og viðhaldi hans. Próf eru í lok kennsluárs. Einkunn er reiknuð til læknis- 
prófs.
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8. Lífeðlisfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á öðru námsári, um störf, stjórn og sam- 
hæfingu allra vefja, líffæra og líffærakerfa. Próf er í lok kennsluárs. Einkunn 

er reiknuð til læknisprófs. 

Leitast skal við að samræma kennsluna í líffærafræði, lífefnafræði og 

lífeðlisfræði. 

9. Sálarfræði. 

Kennslan er munnleg og fer fram í tengslum við kennslu í líffæra- og 
lífeðlisfræði taugakerfisins á öðru námsári. Farið er yfir helstu atriði þróun- 
arsálfræði, persónuleika, skynjun, nám, greind, tilfinningalif og félagssál- 
fræði og byggt á því, sem kennt hefur verið með forspjallsvísindum. Próf með 
lágmarkseinkunn, sem reiknast ekki til læknisprófs, er í lok námskeiðs. 

2. gr. 
43. gr. orðist svo: 

Próf í læknadeild. 

Um almenn ákvæði um próf vísast Hl sjötta kafla reglugerðar um Háskóla Ís- 

lands. 

Próf í læknadeild eru haldin að vori og hausti, sbr. þó 42. grein. Haustpróf 
eru eingöngu upptöku- og sjúkrapróf og skal lokið fyrir 15. september. Kennslu- 
nefnd getur þó í samráði við hlutaðeigandi kennara og deildarráð heimilað próf á 

öðrum tímum. 

Próf skulu að jafnaði vera skrifleg, en sela einnig verið munnleg og verkleg. 
Skal leitast við að prófa sem víðast um námsefni. Kennslunefnd ákveður í samráði 

við hlutaðeigandi kennara, hvernig prófa skuli og skal það tilkynnt í upphafi 

kennsluárs. 

Stúdent skal hafa lokið öllum prófum hvers árs, annað hvort að vori eða að 
hausti, áður en hann getur hafið nám á næsta námsári, en skal annars sitja fyrra 

árið aftur. 

Próf í einstökum prófgreinum má ekki endurtaka nema einu sinni nema bæði 
deildarráð og kennslunefnd sjái lögmæta ástæðu til að veita undanþágu. 

Finkunnir skal skrá í heilum og hálfum tölum frá 0—-10. 
Aðaleinkunn 9.0—10 er ágætiseinkunn, 7.5—-8.5 er Í. einkunn 6.0--7.00 er ll. 

einkunn og 5.0-—-5.5 er TIl. einkunn. 
Stúdent, sem nær ekki einkunn 5.0 á einhverju prófi, telst ekki hafa staðist 

það próf. 

Árangur á prófum í lyflæknis- og handlæknisvitjun reiknast til lokaeinkunnar, 
og skal metinn á sama hátt og í munnlegum og skriflegum prófum. 

Árangur stúdents í verklegu námi er metinn af þeim kennara, sem kennsluna 
annast. Kennari skilar skriflegum vitnisburði til skrifstofu Háskólans, og eru 
gefnar fjórar einkunnir: 1. ágætt, 2. gott, 3. sæmilegt og 4. slæmt. Sá, sem hlýtur 
einkunnina slæmt, telst ekki hafa lokið verklega náminu og getur ekki sagt sig til 
prófs. Einkunnir fyrir verklegt nám eru skráðar á prófskírteini, en reiknast ekki 

með Hl lokaeinkunnar.
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Einkunnir í eftirtöldum greinum teljast til aðaleinkunnar við læknispróf: 

Inngangur að liffæra- og lífeðlisfræði .................... % 
Efnafræði 1, almenn efnafræði og efnagreining .......... % 
Efnafræði 11, lífræn efnafræði .........0..002 00... % 

Eðlisfræði (..........0...2...0 MU 
Líffærafræði ...........0... 0 1'% 
Lífefnafræði .........0...2... | 
Lifeðlisfræði ..............0... FRIÐ „en. 1 
Liffærameinafræði ................. 0. 1 
Lyja- og eiturefnafræði „..........0...0.0 000. 1 
Sýkla- og ónæmisfræði .................0.00.0 00. a 
Handlæknisfræði .............0..%0.0.0 02. 3 
Lyflæknisfræði ..................2 0. 3 
Svæfingafræði (............20..0000 0... % 
Augnsjúkdómafræði ...........00..0000 000. ð 
Geislalæknisfræði ..............0...0.0.00 0. % 
Háls-, nef- og eyrnasjúkdómafræði ...........000. % 
Húð- og kynsjúkdómafræði .............0....20 0000. % 
Barnasjúkdómafræði ...........0..000. 0000 1 
Geðsjúkdómafræði .........0.0.0.0.0.00.0 20. 1 
Kvensjúkdóma- og fæðingafræði ...........0000....00.... 1 
Taugasjúkdómafræði ..................020. 0000 % 
Heimilislæknisfræði ....................0..0 0... 1 
Heilbrigðisfræði ................... 000... FÐN 
Félagslæknisfræði ...............0..00 0... ... 
Réttarlæknisfræði  ...............0... 0. þá 
endurhæfingarfræði ..........0.... 00... Bi: 

Samtals 22%% einkunn 

Deildarráði er heinilt að fengnum tillögum kennslunefndar að breyta hlutfalls- 
tölum einkunna, enda sé það tilkynnt í upphafi kennsluárs. 

Nái stúdent ekki tilskilinni einkunn í einhverju prófi, má hann þreyta það próf 
aftur að hausti eða vori, enda séu ákvæði um heildarnámstíima því ekki til fyrir- 

slöðu. 
Meira en 8 ár mega ekki líða frá skrásetningu til lokaprófs, nema með sérstöku 

leyfi deildarinnar, þ. e. deildarráðs og kennslunefndar. 

3. gr. 
50. gr. Í., þar sem taldar eru kennslugreinar í viðskiptadeild, breytist þannig, 

að inn í upptalninguna bætast þrír nýir liðir, tölusettir sem hér segir: 
4.9. Þjóðhagsreikningar og þjóðhagsáætlanir. 
6.2. Markaðsboðmiðlun. 
6.3. Stefnumótun fyrirtækja. 
Tölusetning þeirra Hða, sem fyrir eru, breytist þannig, að liðir 4.9—6.0. verða 

0.0.--6.1 og liðir 6.1.—-6.3. verða 6.4.—-6.6. 

á. gr. 
108. gr. orðist svo: 
Skylt er stúdentum að ljúka undirbúningsnámskeiðum í félagsfræði, stjórn- 

málafræði, tölfræði og forspjalli að þjóðfélagsvísindum. Auk þess skulu stúdentar 
ljúka tilteknum námskeiðum í sálarfræði og hagfræði.
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Námsstjórn ákveður nánar námsmagn hvers námskeiðs. Stefnt skal að því, að 
nám á undirbúningsnámskeiðunum sé sem mest sameiginlegt öllum stúdentum í al- 
mennum þjóðfélagsfræðum. 

Stúdent skal hafa lokið undirbúningsnámskeiðum í þeim greinum, sem taldar 
eru í Í. mgr. innan þriggja missera frá skrásetningu. Heimilt er þó að ljúka síðar 
öðru hvoru námskeiðinu í sálarfræði og hagfræði. Ef út af bregður, skal má nafn 

hans af stúdentaskrá námsbrautarinnar, nema alveg sérstaklega standi á, enda 

er þá námsstjórn heilt að veita undanþágu. 

ð. gr. 
Reglugerðarbreyling þessi tekur gildi frá 1. janúar 1974 að telja. 

Í menntamálaráðuneytinu, 16. janúar 1974. 

Magnús T. Ólafsson.   
Árni Gunnarsson. 

  

Stjórnartíðindi A 2, nr. 3. Útgáfudagur 28. janúar 1974.
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Nr. 4. 8 27. febrúar 1974. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 4 7. febr. 1973, um neyðarráðstafanir 

vegna jarðelda á Heimaey. 

Forseti Ístanns 
jörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- d. . Ð Ð o 

þÞykki mínu: j 

1. gr. 
1. tölul. 8. gr. laganna orðist svo: 
Á tímabilinu 1. mars 1973 til 28. febr. 1974 skal leggja 2% viðlagagjald á sölu- 

skattsstofn allra sömu aðila og lög nr. 10/1960, um söluskatt, taka til. Á tímabilinu 
1. mars 1974 til 28. febrúar 1975 skal leggja 1% viðlagagjald á söluskattsstofn sömu 
aðila. Gilda ákvæði laga nr. 10/1960, um söluskatt, með áorðnum breytingum, svo 
og ákvæði reglugerða settra samkvæmt þeim að fullu um álagningu og innheimtu 
Þessa gjalds, svo og um aðra framkvæmd. Hækkun sú á útsöluverði vöru og þjónustu, 
sem hlýst af viðlagagjaldi á söluskattsstofn skv. þessum tölulið, skal ekki valda 
hækkun á kaupgreiðsluvísitölu. Kauplagsnefnd skal meta hverju sinni, hve miklu 
þessi hækkun nemur. 

2. gr. 
Við 4. tölul. 8. gr. laganna bætist: 
Nú verður á því misbrestur, að gjaldinu samkvæmt þessum tölulið eða 3. tölulið 

þessarar greinar sé skilað á réttum tíma, og skulu þá vanskil sveitarfélagsins með 
drátlarvöxtum tekin af hluta þess í Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Dráttarvextir skulu 
vera 12 % fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, og skulu þeir reiknaðir frá gildis- 
löku laga þessara. Sveitarfélögum skal ekki greitt úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, fyrr 
en skuldir þeirra við Viðlagasjóð hafa verið að fullu greiddar. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 27. febrúar 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) - a 

Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíðindi A 3, nr. 4. Útgáfudagur 28. febrúar 1974. 

Reykjavik. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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28. febrúar 1974. 9 Nr. ð. 

LÖG 

um álagningu sérstaks gjalds til að draga úr áhrifum 

olíuverðhækkana. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Til að draga úr áhrifum verðhækkunar á olíu til hitunar íbúðarhúsnæðis skal 

á tímabilinu 1. mars 1974 til 28. febrúar 1975 leggja 1% gjald á söluskattsstofn allra 
sömu aðila og lög nr. 10/1960, um söluskatt, taka til, og gilda ákvæði þeirra og reglu- 
serða settra samkvæmt þeim að fullu um álagningu og innheimtu þessa gjalds svo 
og um aðra framkvæmd. Gjald þetta kemur í stað hálfs viðlagagjalds, sbr. 1) lið 1. 
mgr. 8. gr. laga nr. 4/1973, um neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, og skal á 
sama hátt ekki valda hækkun kaupgreiðsluvísitölu. 

2. gr. 
Tekjum af gjaldi þessu verður ráðstafað samkvæmt sérslökum lögum. 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 28. febrúar 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Lúðvík Jósepsson. 

  

Stjórnartíðindi A 4, nr. 5. Útgáfudagur 28. febrúar 1974. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 6. 10 5. mars 1974. 

LÖG 
um tollskrá o. fl. 

ForsEri ÍsLanDs 

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

I 

Tollskráin o. fl. 

1. gr. 
Af öllum vörum, sem koma eða eru flutlar inn á tollsvæði ríkisins, skal 

greiða aðflutningsgjöld, nema annað sé tekið fram í lögum þessum eða öðrum sér- 
slökum lögum. Skulu gjöldin vera eins og fyrir er mælt í eftirfarandi 

tollskrá, 

þannig, að dálkar merktir ÁA gilda fyrir allar innfluttar vörur, nema sérstaklega 

sé á annan hátt ákveðið í dálkum merktum E. Dálkar merktir E gilda fyrir vörur 
innfluttar ll landsins samkvæmt ákvæðum um aðild Íslands að Fríverslunar- 
samtökum Evrópu (EFTA) og samkvæmt ákvæðum samnings Íslands við Efna- 
hagsbandalag Evrópu (EBE). Dálkar merktir E gilda þó ekki um vörur í eftir- 
farandi tollskrárnúmerum, sem innfluttar eru til landsins frá Efnahagsbanda- 
lagi Evrópu í upprunalegri mynd þess, þ. e. frá Belgíu, Frakklandi, Hollandi, 
Ítalíu, Luxembourg og Vestur-Þýskalandi, svo og frá Írlandi: 

03.03.09 16.03.00 
05.04.00 16.04.00 
05.06.00 16.05.00 
05.15.00 20.02.01 
14.02.00 21.03.00 
14.03.00 21.05.03 
14.04.00 22.01.01 
14.05.00 22.08.00 
15.04.00 23.01.00 
15.05.00 24.02.32 
15.06.00 

Reykjavik. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Að því er varðar innflutning frá Danmörku og Bretlandi í eftirtöldum tollskrár- 

númerum, þá gilda til 1. júlí 1977 tollar eins og þeir voru ákveðnir 1. mars 1970, 

þannig: 

03.03.09 Bö G 16.03.00  70% 
05.04.0025 16.04.00 10 

05.06.0025 16.05.00 70 
05.15.0025 20.02.01 350 
14.02.00 21 21.03.00 0 

14.03.0021 21.05.03 70 
14.04.00 21 22.01.0170 
14.05.00 250 22.08.00 18“ 
15.04.00 25 23.01.00 25 
15.05.00 250 24.02.3220 
15.06.00 25 

Almennar reglur um túlkun tollskrárákvæða. 

Við skýringar á tollskránni skal fylgt eftirfarandi reglum: 

1. Fyrirsagnir á flokkum, köflum og undirköflum eru einungis til leiðbeiningar. 
Tollflokkunin skal byggð á orðalagi tollskrárnúmera, athugasemda við tilheyr- 
andi flokka eða kafla, og fari það ekki í bága við orðalag tollskrárnúmeranna 
eða athugasemdanna, skal fylgt eftirfarandi reglum: 

2. 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 ósamsettar eða sundurteknar. 
b. Þegar talað er um tiltekið efni í tollskrárnúmeri, tekur það ekki einungis 

til efnisins óblandaðs, heldur einnig til þess í blöndum eða í samböndum 

við önnur efni. Sérhver tilvísun til vara úr tilteknu efni tekur til vara, sem 
að öllu eða nokkru leyti eru úr því efni. Um tollflokkun blandaðra og sam- 
settra vara fer eftir reglum 3. liðs hér á eftir. 

3. Nú kemur það til álita skv. 2. lið að framan eða af öðrum ástæðum, að telja 
vörur til tveggja eða fleiri tollskrárnúmera, og skal þá tollflokkurinn fara eftir 
því sem hér segir: 
a. Tollskrárnúmer, sem felur í sér nákvæmasta vörulýsingu, skal tekið fram 

yfir tollskrárnúmer með almennari vörulýsingu. 
b. Blöndur og samsettar vörur, sem eru úr ýmsum efnum eða eru samsettar 

af mismunandi hlutum, og ekki verða flokkaðar eftir reglunni í 3 a, skulu 
flokkaðar eftir því efni eða þeim hluta, sem helst einkennir vöruna, enda 

verði slíku mati komið við. 
c. Ef ekki er hægt að flokka vörur eftir reglunum í 3 a eða 3 b hér á undan, skal 

telja þær til þess tollskrárnúmers, sem ber hæstan toll. 
4. Vörur, sem ekki falla undir neitt tollskrárnúmer, skulu taldar til sama toll- 

skrárnúmers og þær vörur, sem þeim eru líkastar.



Nr. 

I. flokkur. 

Lifandi dýr og afurðir úr dýraríkinu. 

1. kafli. 

Lifandi dýr. 

Athugasemd: 

ss
 

Til kaflans teljast öll lifandi dýr, nema: 

Fiskur, krabbadýr og lindýr, sem teljast til nr. 03.01 og 03.03. 
Hreinræktaður sýklagróður og aðrar vörur, sem teljast til nr. 30.02. 

6. 12 5. mars 1974. 

  

01.01 
01.02 
01.03 
01.04 
01.05 
01.06 

  

    

Dýr, sem teljast til nr. 97.08. 

Frá 1 | Frá í | Frá !) 
1974 1975 | 1976 

a E|A EA E 

% % þ%  % {%! % 
00 Hestar, asnar, múlasnar og múldýr .........0.0...00000 0000... 50 50 50; 

00 Nautgripir .........0..0..000 nn 50 50 50 
00  Svím .......0..00.000n 0 50 50 50, 
00 Sauðfé og geitfé ................00.0000 00 50 50 50. 
00 Alifuglar (hænsni, endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsni) ..... 90 50 50 

Önnur Hfandi dýr: 
10 Einkum ætluð til neyzlu handa mönnum ............ 00... 50 90 50 

Annað (þar á meðal dýr í dýragarða, hundar og kettir): 
21 Loðdýr ........200%.00 0. 0 0 0 
29 Annað .......00..200 0 50 50 | 90 |
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2. kafli. 

Kjöt og ætir hlutar af dýrum. 

Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki: 

Nr. 6. 

  

  

a. Vörur þær, er teljast til nr. 02.01—02.04 og nr. 02.06, ef þær eru óhæfar til neyzlu 

handa mönnum. 
b. Þarmar, blöðrur og magar (nr. 05.04), og dýrablóð (nr. 05.15). 

c. Dýrafeiti, þó ekki vörur, sem teljast til nr. 02.05 (15. kafli). 

Frá 1), | Frá 7), | Frá í), 
1974 1975 1976 

a E|aA E|A E 
0/ 0/ 0/ 0, %, | % 

02.01 Kjöt og ætir hlutar af dýrum þeim, er teljast til nr. 01.01-01.04, | 

nýtt, kælt eða fryst: | 
10 Af nautgripum ..........0. 50 50 50 | 
20 Af sauðfé og geitum ..........2...0r 50 50 50, 
30 Áf svínum ...........0000 0 50 50, 50 
40 Af hrossum, ösnum, máúlösnum og múldýrum ................ 50, 50: 50 | 

50 Kjötúrgangur .............2000 000 50, 50 50 | 
02.02 00 Kjöt og ætir hlutar (þó ekki lifur) af alifuglum (hænsnum, öndum, | 

gæsum, kalkúnum og perluhænum), nýtt, kælt eða fryst ....... 90 í 50 50 í 

02.03 00. Lifur úr alifuglum, ný, kæld, fryst, söltuð eða í saltlegi ......... 50) 50 50 | 

02.04. Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst: | 

01 Hvalkjöt og hvalrengi .........0.0.00.0000.0 000. 0 0 0, 
09 Annars 22... 50 50 50 

02.05 00 Svínafita án kjöts og alifuglafita (óbrædd og ópressuð), ný, kæld, | 
fryst, söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt ..................... 50 50 50, 

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

10 „Bacon“, svínslæri og annað svínakjöt ..................... 50, 50. 50 | 

20 Ánnað ........0 50. 50 50    
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3. kafli. 

Fiskur, krabbadýr og lindýr. 

Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki: 

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

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

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

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

  

    

Frá }/, Frá !/, Frá 1/, 
1974 1975 1976 

a EA E|A E 

% 90 % % % | o 

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

ol Lifandi fiskur í fiskabúri eða öðru íláti .................. 50 50 50, 

02 Síld ný ......000%00 00 0 0 0 
03 Annar fiskur nýr .........00200. 00 ne 0 0 0 
04. Síld, ísvarin eða kæld ............2.200000.0 0... 0, 0 0 

05 Síld fryst ...........000 0 0 0, 0, 
09 Annar fiskur, ísvarinn, kældur eða frystur ............... 0. 0! 0, 

03.02 Fiskur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi; reyktur fiskur, einnig | | 

soðinn á undan eða jafnhliða reykingu: | | | 
01 Síld ........0...0 0000 0, 0 0, 
09 Annar ..........000.0 ns 0 0 0 

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

aðeins soðin í vatni: | 

ol Smokkfiskur og skelfiskur til beitu .........2...000000... 0, 0 0 
091) Önnur 2... 45 30(40!25|35 20 

1) Sjá 1. og 2. mgr. 1. gr.
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4. kafli. 

Mjólkurafurðir; fuglaegg; býflugnahunang; ætar afurðir úr dýraríkinu, ót. a. 

Athugasemdir: 

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

2. Mjólk og rjómi í loftþéttum dósum telst niðursoðin mjólk og rjómi og heyrir þannig 

til nr. 04.02. Hins vegar telst mjólk og rjómi, sem aðeins hefur verið pasteuriserað, 
dauðhreinsað eða peptoniserað, ekki niðursoðið, nema vörurnar hafi verið lagðar 

niður Í loftþéttar dósir. 
  

  

    

Frá 1), | Frá /, | Frá )), 
1974 1975 1976 

A Egla Ea E 

20 90 |%0  % {90 '% 
04.01 00 Mjólk og rjómi, nýtt, þó ekki þurrkað eða sykrað ............. 50 50 50 
04.02 Mjólk og rjómi, niðursoðið, þurrkað eða sykrað: | 

10 Fljótandi eða hálffljótandi ..............000000 000 50 50 50 
20 Í föstu formi, svo sem kökur eða duft .............0....... 50, 50 50, 

04.03 00 Smjör ................ 0000 0 |70 {70 
04.04 00 Ostur og ostahlaup ..................00.00 00. nn 70 10. 10. 
04.05 00  Fuglaegg og eggjarauður, nýtt, rotvarið, þurrkað, sykrað eða | | 

ósykrað ...........0....0220.000 0 18 18 0, 
04.06 00  Náttúrlegt hunang .......................0 000... 35  |35 35, 
04.07 00  Ætar afurðir úr dýraríkinu, ót.a. ............0.0....0 0000... 35 35, 35,



Nr. 6. 16 5. mars 1974. 

5. kafli. 

Afurðir úr dýraríkinu, ót. a. 

Athugasemdir: 

  

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ætlar afurðir (að undanteknum þörmum, blöðrum og mögum úr dýrum, heilum 

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

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

teljast til nr. 05.05—05.07 (41. eða 43. kafli). 
c. Spunaefni úr dýraríkinu, að undanteknu hrosshári og hrosshársúrgangi (XI. 

flokkur). 
d. Hárknippi tilsniðin til burstagerðar (nr. 96.03). 

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

framt flokkað þannig, að rótarendarnir séu allir sömu megin. 

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

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

úr öllum dýrum. 

4. Hvarvetna í tollskránni er með hrosshári átt við hár af makka eða svíra og tagli 

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

Frá 1, | Frá í | Frá 
1974 1975 1976 

a æla E|A 

% % % %|% % 
05.01 00 Mannshár óunnið, einnig þvegið eða alfitað; úrgangur af mannshári 25 25 0 
05.02 00 Hár og burstir af töndum svínum og villisvínum; greifingjahár og | 

annað hár til burstagerðar; úrgangur af slíkum burstum og hári 7 7 0 

05.03 00 Hrosshár og hrosshársúrgangur, einnig sett á undirlag eða á milli | | 
laga, úr öðrum efnum .........0...000 0000 T! 7 | 0 

05.04 00!) Þarmar, blöðrur og magar, heilt eða í stykkjum, úr öðrum dýrum | | 
en fiskum .............0..0 00. s ss 30, 21/27 1724 14 

05.05 00  Fiskúrgangur ...........0.00. 000 snnnsnsner 0 0, 0 
05.06 00!) Sínar og taugar; afklippur og þess háttar úrgangur af óunnum húð- 

um og skinnum ..........002..00 0000. 30 2127 1724 14 
05.07 00  Hamir og aðrir hlutar af fuglum með áföstum fjöðrum eða dún, | 

05.08 

05.09 

05.10 

05.11 

1) 

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

hreinsað eða frágengið til geymslu; duft, fjaðraúrgangur eða | | 
hlutar af fjöðrum ..........00..0000 0000 15 15, 0 

00 Bein og hornsló, óunnið, affitað, lauslega lagað (en ekki formað), | 
sýrumeðfarið eða gelatínsneytt; mjöl og úrgangur úr beinum og | 
hornsló ..........0..0200 000 12 12, 0! 

00 Horn, hófar, neglur, klaufir, klær og nef af dýrum, óunnið eða 

lauslega lagað, en ekki formað, og úrgangur og mjöl úr þessum | 
vörum; hvalskíði og þess háttar, óunnið eða lauslega lagað til, en     ekki formað, og skíðishár og úrgangur frá þessum vörum ..... 12 12 0 

00  Fílabein, óunnið eða lauslega lagað til, en ekki formað; mjöl og 
úrgangur frá fílabeimi ................0..00. 0000. 18 18 0 

00 — Skjaldbökuskeljar (skildir og plötur), óunnið eða lauslega lagað til, 
en ekki formað; klær og úrgangur frá skjaldbökuskel .......... 18, 18 0, 

Sjá 1. og 2. mgr. 1. gr.
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05.12 00 Kórallar og slík vara, óunnin eða lítils háttar búin undir vinnslu, 
en ekki frekar unnin; skeljar, óunnar eða lítils háttar búnar undir 
vinnslu, en ekki formaðar; mulningur og úrgangur úr skeljum .. 

05.13 00  Svampar náttúrlegir .............0000.2. 000 
05.14 00 - Ambra, bifurbelgur, desmerkattardeig og moskus; spanskflugur; 

gall, einnig þurrkað; afurðir úr dýraríkinu af því tagi, sem notaðar 
eru við lyfjagerð, nýjar, kældar, frystar eða meðfarnar á annan 

hátt til bráðabirgða vegna geymslu .......................... 
05.15 (00!) Afurðir úr dýraríkinu, ót. a., dauð dýr þeirra tegunda, sem 1. og 

3. kafli tekur til, óhæf til manneldis ......................... 

I) Sjá 1. og 2. mgr. 1. gr. 

  

  

    

Nr. 6. 

Frá 1/, | Frá 1/ | Frá 1) 
1974 1975 976 

A EA EA E 

% 1% þ% % 1 | % 

18 18 0 
100 100.  |100 

18 18 0! 

30 21|27 17|24, 14 

A 3
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II. flokkur. 

Afurðir úr jurtaríkinu. 

6. kafli. 

Lifandi trjáplöntur og aðrar jurtir; blómlaukar, rætur og þess háttar; 

afskorin blóm og blöð til skrauts. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast aðeins lifandi trjáplöntur og vörur (þar með taldir græðlingar), 

sem gróðrarstöðvar og garðyrkjuskólar venjulega hafa á boðstólum til gróðursetn- 

ingar eða til skreytingar. Til kaflans teljast þó ekki kartöflur, matlaukur, skalot- 

laukur, hvítlaukur og aðrar vörur, sem teljast til 7. kafla. 

2. Til nr. 06.03 eða 06.04 teljast einnig blómvendir, blómakörfur, kransar og þess 

háttar að öllu eða nokkru gert úr vörum, sem teljast til þessara númera, og hafa 

fylgihlutar ekki áhrif á flokkunina, þó þeir séu úr öðrum efnum. 
  

06.01 

06.02 

06.03 

06.04 

  

Frá 1/, Frá 1/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

A EA E{A E 

o/ t0/ þor |o/ fo; | oa 
/0 0 170 70 fo 

00 Blómlaukar, rótar- og stöngulhnýði, jarðstönglar og aðrir forða- 
stönglar í dvala, í vexti eða í blóma .................0..0.... 40 40 40 

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

græðlingar og gróðurkvistir: 
ol Trjáplöntur og runnar .......2200000. 0000 0 40 40 40 
09 Annað .......22.0000 er 40 40 40 

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

þurrkað, litað, bleikt, íborið eða meðfarið á annan hátt ........ 100 100 100 

Laufblöð, greinar og aðrir plöntuhlutar (þó ekki blóm og blóm- 
knappar) af trjám, runnum og öðrum jurtum, og mosi, skófir og 

gras nothæft í vendi eða til skrauts, lifandi, þurrkað, litað, bleikt, 

íborið eða sérstaklega meðfarið á annan hátt: 
01 Jólatré (án rótar) og jólatrésgreinar ..............00.00.. 100, 100 100, 
09 Annað #20... .e ne 100 100 100,    
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7. kafli. 

Grænmeti, rætur og hnýði til neyzlu. 

Athugasemd: 

Með orðinu grænmeti í nr. 07.01, 07.02 og 07.03 er einnig átt við ætisveppa, jarð- 
sveppa, ólívur, kapers, tómata, kartöflur, rauðrófur, gúrkur, grænar ertur, grasker, egg- 

plöntur (auberginur), pipar (sweet peppers), finkul, steinselju, 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). 

Frá 7, | Frá), | Frá 14 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

% 1% þ% (% |% | % 
07.01 Grænmeti, nýtt eða kælt: | | 

10 Kartöflur „0... 100 kg 20) 20) 20 
kr.| r. kr. 

20 Tómatar 22.22.0000. 10 10 70 
Annað grænmeti: | 

31 Laukur ........00.00 00. 50, |50, |50 
39 Annars .......20000 00. 70. 10, 10 

07.02 00 Grænmeti (einnig soðið), fryst ............0000.0000. 002... 70 10 | 10 
07.03 00 Grænmeti lagt í saltlög, brennisteinssýrling eða önnur efni til | 

varnar skemmdum um stundar sakir, en ekki tilbúið til neyzlu strax 40 40 40 

07.04 00 0 Grænmeti þurrkað eða eimað, einnig sundurskorið, mulið eða steytt | 
í duft, en ekki frekar ummið ................0...00.0 000... 70 70 70 

07.05 00 Belgávextir, þurrkaðir og afhýddir, einnig flysjaðir eða klofnir *0 #0 #0. 
07.06 00 Maníókarót, arrowrét, salop, jarðartískokka, batatar og þess háttar 

rætur og rótarhnýði, sem innihalda mikið af sterkju eða inúlíni, 
nýtt eða þurrkað, heilt eða skorið sundur; mergur sagópálmans 70 70 10
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8. Kafli. 

Ættir ávextir og hnetur; hýði af melónum og sítrusávöxtum. 

Athugasemdir: 

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

2. Kældir ávextir flokkast á sama hátt og nýir. 

  

  

  
      

Frá 1) | Frá 7, | Frá 7, 
1974, 1975 1976 

A ELA Ea 

So | Yo % | % þíð | 

08.01 Döðlur, bananar, kókoshnetur, parahnetur, akajuhnetur, ananas, | | 

avokathnetur, mangóaldin, guavaber, nýtt eða þurrkað, einnig 
af hýtt: | | 

10 Bananar nýir ........0.....0 15, 15! 15 

Kókoshnetur, parahnetur og akajuhnetur, nýjar eða þurrkaðar: | | 
21 Kókosmjöl ...........0. 0000. 18 18, 0 
20 Afað „00.00.0000 70. 70. {70 
30 Aðrir framangreindir ávextir, mýir .........02.. 40 40 40 
40 Áðrir framangreindir ávextir, þurrkaðir .................... 10 70 10 

08.02 Sítrusávextir, nýir eða þurrkaðir: 
10 Appelsínur, tangarínur, mandarínur og elementínur .......... 15 15 15 

Aðrir sítrusávextir: | 

21 Sítrónur ...........2.0.000 ss 15, 15, 15) 

29 Annars 22.00.0200. 15 15 15 
08.03 Fíkjur, nýjar eða þurrkaðar: | 

10 Nýjar Lo. 40. |40 40 
20 Þurrkaðar .......00...20.2.n nn 70 70 70 

08.04. Vínber, ný eða þurrkuð: | 
10 Vínber ný .......002000 40 40 40 

Vínber þurrkuð: 
21 Rúsínur .......0.220000 00. *20. 0 |*20 *20 
22 Kúrennur ........0000000 0. 20 20, 20 

08.05 00 Hnetur aðrar en þær, sem teljast til nr. 08.01, nýjar eða þurrkaðar, | | 
með eða án hnotskurnar ...........0...2202 0000 nn 20 20 20 

08.06 Epli, perur eða kveður, nýtt: | | 
10 Epli #0... 0... *12 |*12 #12 
20 Perur og kveður .........20000 0 15, 15 15, 

08.07 00  Steinaldin ný ............%%%. en nennr 40 40 40 
08.08 00  Bermý .....000000000 00. 40 40 40. 
08.09 Aðrir ávextir, nýir: | | 

ol Melónur .........00 00 40 40 40 
09 ANAS „Lt. 40. |40. |40 

08.10 00 Ávextir (einnig soðnir), frystir, en ekki sykraðir ............... 70 70 70 
08.11 00 Ávextir niðurlagðir til geymslu um stundarsakir (t. d. með brenni- 

steinsdíoxydgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða annarri niðurlagn- 
ingarupplausn), en í þessu ástandi óhæfir til neyzlu þegar í stað .. 40 40 40 

08.12 Aðrir þurrkaðir ávextir en þeir, sem teljast til nr. 08.01-08.05: 
cl Sveskjur .....0...0000 00. #20 #20 #20 
02 Apríkógnr 20.00.0000. 20 20. 20, 
03 Ávextir Þ amdaðir ........0....0....... se 20 20, 20 
09 Afinars ......0.....0. 20. 20, 20,
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08.13 00 —  Hýði af melónum eða sítrusávöxtum, nýtt, fryst, þurrkað eða lagt 
í saltlög, brennisteinssýrling eða í önnur efni til varnar skemmd- 

um um stundarsakir 

  

  

  

Nr. 6 

Frá 1/, | Frá 1/ { Frá 1) 
1974 1975 1976 

A EA EJA E 

% % /o % % % 

50 50 50



Nr. 22 

9. kafli. 

Kaffi, te, maté og krydd. 

Athugasemdir: 

1. 

9 

Blöndur af vörum, sem teljast til nr. 09.04--09.10, flokkast þannig: 
a. 

Ð. 

5. mars 1974. 

Blöndur af tveimur eða fleiri vörum, sem teljast til sama númers, flokkast í 
það númer. 

Blöndur af tveimur eða fleiri vörum, sem teljast til tveggja eða fleiri númera, 
flokkast í nr. 09.10. 

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. 

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. 
  

09.01 

09.02 
09.03 
09.04 

09.05 
09.06 
09.07 
09.08 
09.09 

09.10 

ll 
12 
20 
00 
00 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Kaffi, óbrennt eða brennt, einnig kaffeinsneytt; kaffiskurn og 
kaffihýði; kaffilíki, sem inniheldur eitthvað af kaffi: 

Kaffi og kaffilíki, sem inniheldur eitthvað af kaffi: 
Í smásöluumbúðum 2 kg eða minna .......0.0.. 0. 
Í öðrum umbúðum ........0..... 

Kaffiskurn og kaffihýði .........00. 
Te 0000 
Maté .................. 
Pipar af tegundinni Piber, piment (allrahanda) af tegundunum 
Capsicum eða pimemnta ............0.0. 00 
Vanilla .......0...0...0 0 
Kanill og kanilblóm ................... 00 
Negull, heill, negulnaglar og negulstilkar .................... 
Múskathnetur, múskatblóm og kardamómur .................. 
Anúís, stjörnuanís, finkull, kóríandri, rómverskt kúmen, kúmen og 
€imiber ............... 

  

Frá 1, | Frá 7) { Frá 1), 
1974 1975 1976 

A EA EA E 

10 10 10 

0 0 0 

0 0 0 

10 10 10 

50 50 90 

80 80 80 

80 80 80 

80 80 80 

80 80) 90 

80 80 80 

80 80 80 

80, 80, 80,    
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10. kafli. 

Korn ómalað. 

Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki afhýtt korn eða korn unnið á annan hátt. Til nr. 10.06 telst 

þó, auk óunnins ríss, rís án ytra hýðis og silfurhýðis, póleraður rís og brotris, en ekki 

frekar unninn rís. 

Nr. 6. 

  

10.03 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05 
10.06 

10.07 

00 

00 

00 

00 

00 

ll 
19 

21 

29 

00 

Maís 

Rís: 

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

Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........... 

Í öðrum umbúðum ..........2000 000. 

Annar rís: 

Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna 
Í öðrum umbúðum .............. 

Bókhveiti, hirsi, kanarífuglafræ og dúrra; annað korn 

  

  

Frá 1/ | Frá !/ | Frá !), 
1974 1975 1976 

A FE A E A E 

% % Va % % % 

0 ( 0 
0 0 0 
0 0 0 
0, 0 0 
0 0 0; 

0, 0 0 
0 0! 0, 

0 0 0 
0 0, 0 
0 0 0,  



24. 5. mars 1974. 

11. kafli. 

Malaðar afurðir; malt; sterkja; glúten; inúlín. 

Athugasemdir: 

Til kaflans telst ekki: 

  

    
  

  

  

1. a. Brennt malt, er nota má sem kaffilíki (nr. 09.01 eða 21.01). 
b. Mjöl og grjón, tilreidd sem fæða fyrir börn, fyrir sjúka eða til matargerðar, sem 

telst til nr. 19.02. 
c. Steiktar maisflögur (corn flakes) og aðrar vörur, sem teljast til nr. 19.05. 
d. Lyfjavörur (30. kafli). 
e. Sterkja, sem hefur einkenni ilmvara, snyrtivara eða hreinlætisvara og telst til 

nr. 33.06. 
2. A. Malaðar afurðir úr þeim korntegundum, sem taldar eru upp í eftirfarandi 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 viðbættum steinefnum) í því magni, sem tilgreint er 

í dálki 3, eða minna. 
Annars teljast þær til nr. 23.02. 

B. Afurðir, sem teljast til þessa kafla skv. áðurnefndri skýrgreiningu, flokkast 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 tilgreindur 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. 

í Magn, sem fer í gegnum sigti 
Sterkju- Ösku- | „af þéttleikanum 

Korntegund innihald innihald | 
| 315 micron 500 micron 

1 2 3 4. 5 

Hveiti og rúgur .............., 45%% 2,5% | 8094 | - 

Bygg lll 45% 3,0% | 80% | - 
| 

Hafrar ll... 45% 5,0% | 80% | - 

Maís og dútra ......00. 45% 200 - | 90% 

Rís lll 45%, 1,6%, 80% | - 

Bóklhveiti 2... | 45% 4,0% 80%, - 

Frá 1/, | Frá), | Frá í), 
1974 1975 | 1976 

A EA E|A 
11.01 Mjöl úr korni: % |% |% %|% | % Mjöl úr hveiti eða úr meslini: | | 

1l Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ..................... 0 0, 0, 
12 Í öðrum umbúðum ...........)....00 0. 0| 0, 0; 

Annað mjöl úr korni: | | | 
21 Byggmjöl ..........0...0. 0000 0, 0, 0; 
22 Maísmjöl .............. FR 0 0, 0    
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23 Rísmjöl í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .............. 

24 Rísmjöl í öðrum umbúðum ............000. 00 

25 Rúgmjöl í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ............. 

26 Rúgmjöl í öðrum umbúðum ...........)200 0000. 

29 Annars ..........0. ss 

11.02 

11.03 

11.04 
11.05 

11.06 

11.07 
11.08 

11.09 

10 

21 
22 
23 
29 
30 

0l 

09 

00 

ol 
09 

01 

09 

00 

0l 
02 
03 
09 
00 

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

grófmulið eða afhýtt (þó ekki afhýddur eða póleraður rís eða 
brotrís), en ekki frekar unnið; kornfrjóangar, heilir, valsaðir, flattir 

út eða malaðir: 

Hveitigrjón og meslingrjóni .......... 
Önnur grjón úr korni: 

Maís kurlaður ..........2.2.0000 000. 

Hafragrjón í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........... 

Hafragrjón í öðrum umbúðum ...........2.00.0 00... 

Annars ..........200 00 

Annað unnið korn (þó ekki mjöl og grjón), t. d. valsað, flatt út, 

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

valsaðir, flattir út eða malaðir .........0..0.. 0. 

Mjöl úr belgávöxtum, sem teljast til nr. 07.05: 

Mjöl úr þurrkuðum, afhýddum, f{lysjuðum eða klofnum belg- 

ávöxtum, í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ............ 

Mjöl úr þurrkuðum, afhýddum, flysjuðum eða klofnum belg- 
ávöxtum, Í öðrum umbúðum ...........0000% 0000... 

Mjöl úr ávöxtum, sem teljast til einhvers númers í 8. kafla ..... 
Mjöl, grjón og flögur úr kartöflum: 

smásöluumbúðum 5 kg eða minna ......00.0 00... 
Í öðrum umbúðum .........0.0.0. nn 

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

Maníókamjöl til skepnufóðurs ........00.0.0........ 

Annað 22... sens 

Malt, óbrennt eða brennt ............2.00.2 0000 n 

Sterkja og inúlín: 
Kartöflusterkja í smásöluumbáðum 5 kg eða minna ....... 

Kartöflusterkja í öðrum umbúðum ..............00...... 
Önnur sterkja og inúlín í smásöluumbúðum 5 kg eða minna 
Önnur sterkja og inúlín í öðrum umbúðum ............... 

Hveitiglúten, einnig þurrkað ............................ 

  

  

Nr. 6. 

Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

A EJA E|A E 

2 190 þ% (90 þ% |% 
0 0 01 
0 0 0; 
0 0 0; 

0 0 0 
0 0! 0 

0 0 0 

0 0 0) 
0 0 0 
0 0 0 | 

0 0 0) 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
25 25 25) 

15 15 15 

15 15 15, 

0 0 0 
15 15, 15 

12 12 0, 

7 7 7 

7 7 7 
7 7 7 | 
7 ! 7 | 7 | 

15, (is, |15)   
A 4 
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12. kafli. 

Olíufræ og olíurík aldin; ýmis önnur fræ og aldin; plöntur til notkunar 

í iðnaði og til lyfja; hálmur og fóðurplöntur. 

Athugasemdir: 

1. Til nr. 12.01 teljast m. a. jarðhnetur, sojabaunir, mustarðsfræ, oliuvalmúafræ, val- 

múafræ og kopra. Til þessa númers teljast ekki kókoshnetur eða aðrar vörur i nr. 

08.01, og ekki heldur ólivur (7. eða 20. kafli). 

Sem fræ til sáningar í nr. 12.03 telst rófnafræ, grasfræ og annað grænfóðuríræ, blóma- 

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

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. 

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

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

Til nr. 12.07 teljast hins vegar ekki: 

a. Olíufræ og olíurík aldin (nr. 12.01). 

b. Lyfjavörur, er teljast til 30. kafla. 

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

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

háttar efni, er teljast til nr. 38.11. 

  

12.01 

12.02 

12.03 

12.04 

12.05 

12.06 
12.07 

  

  

          

Frá) | Frá 7, | Fá), 
1974 1975 1976 

a EA E|aA E 

% 1% |% {% |% |% 
Olíufræ og olíurík aldin, heil eða sandurskorin: | 

10 Jarðhnetur .......0.0.0 0 20) 20 20 

20 Kopra 2... 20} 20) |20 
30 Pálmahnetur og kjarnar .......20..0 nr 20 | 20 20 

40 Sojabaunir ........0%.n.nnsr renn 0 | 0 0 

50 LÁRfrÆ rss 20. |20, {20 
60 Baðmullarfræ ......2.0. 0. 20 20. 20 

70 Rísínusfræ .........0020 00. 20 20, 20 

80 Önnur 2... 20 20, |20 
00 — Mjöl ófitusneytt, úr olíufræjum eða olíuríkum aldinum, þó ekki | 

mustarðsmjöl ..............0...0.00.sennn sn ne 20 20 20 

Fræ, aldin og sporar til sáningar: 
ol Grasfræ í 10 kg umbúðum og stærri .....002000.0.0. 0000... 0 0 0 

09 Annað 0000... 0 0' 0 
00 — Sykurrófur, heilar eða sundurskornar, nýjar, þurrkaðar eða mal- | 

aðar; sykurreyr ...........0.00.00.0 00. nn 40 40 40 
00 — Síkoríurætur, nýjar eða þurrkaðar, heilar eða sundurskornar, | 

óbrenndar ...........2200000. renn 0 0 0 

00 — Humall og humalmjöl (lúpúlín) .......0.0000000 00 nn... 12 12 0 

00 — Plöntur og plöntuhlutar (þar með talin fræ og aldin af trjám, 
runnum og öðrum plöntum), sem aðallega eru notaðir til fram- 
leiðslu á ilmvörum, lyfjavörum eða efnum til varnar gegn skor- | 
dýrum, sveppum eða þess háttar, nýir eða þurrkaðir, heilir, sundur- 

skornir, malaðir eða muldir ............000.0 000. n0 0 nn. 12 12, 0;



5. mars 

12.08 00 

12.09 00 
12.10 00 

1974. 27 

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

ekki frekar unnið; aldinkjarnar og önnur jurtaefni, sem aðallega 
eru notuð til manneldis, ót. a. ...........2.20000 0000. 

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

ur, fóðurkál, úlfabaunir, umfeðmingsgras og þess háttar fóðurefni 

  

  

Nr. 6 

Frá !/, Frá 1/ | Frá 1), 
1974 1975 1976 

A EJA EA E 

o/ 10, þo/ 0 o/ | o 
“0 /O oO Oo 0 Oo 

70 70 70 

(8) 0 0 

0 0 0    



Nr. 6. 28 5. mars 1974. 

13. kafli. 

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

náttúrlegur harpix og aðrir jurtasafar og extraktar úr jurtaríkinu. 

Athugasemd: 

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

ópíum. Til þessa númers telst ekki: 

a. Lakkrisextrakt, sem inniheldur meira en 10% sakkarósa, miðað við þunga, eða til- 

reiddur er sem sykurvara. 

b. Maltextrakt (nr. 19.01). 

c. Extraktar úr kaffi, tei eða maté (nr, 21.02). 

d. Áfengir vökvar og extraktar, sem teljast drykkjarvörur, og áfengar blöndur, svo- 

nefndir „konsentreraðir extraktar“, til framleiðslu á drykkjarvörum (22. kafli). 

c. Kamfóra, glyeyrrhizín og aðrar vörur, sem teljast til nr. 29.13 og 29.41. 

f. Lyf, sem teljast til nr. 30.03, og prófefni til blóðflokkunar (nr. 30.05). 
g. Sútunar- og litarextraktar (nr. 32.01 og 32.04). 

h. Rokgjarnar olíur, fljótandi eða fastar, og resinóid (nr. 33.01), einnig vatn frá gufu- 

eimingu rokgjarnra olía og vatnsupplausnir af slikum olíum (nr. 33.05). 

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

  

    

Fá 7, | Fá | Frá ' 
1974 1975 1976 

A EJA E{A E 

20 1% þ% (96 196 | % 
13.01 00 Hráefni úr jurtaríkinu aðallega notuð til litunar og sútunar ..... 7 T 0 
13.02 Skellakk, kornlakk, staflakk og önnur jurtalökk, kolvetnisgúmmí 

úr jurtaríkinu; náttúrlegir harpixar, gúmmíharpixar og balsöm: 
ol Gúmmí arabikum ........00.2.000 00. n 0 7 7 0; 
02 Skellakk ..........00%00 00. 10 10 0 
09 Annað ......220000 nn 10 10 0 

13.03 Jurtasafar og extraktar úr jurtaríkinu; pektínefni, pektinöt og 
pektöt; agar-agar og önnur plöntuslím og hleypiefni unnin úr 
efnum úr jurtaríkinu: | 

0 Pektín .........0.2.0 000. 9 9 0 
02 Lakkrísextrakt í 4 kg blokkum eða stærri og fljótandi 

lakkrísextrakt, eða lakkrísduft, á 3 lítra ílátum eða stærri 10 10 0 

03 Lakkrísextrakt annar ........0000200 000... 70 70 70. 
09 Annað .......02.000 00 15} 15, 0;
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14. kafli. 

Flétti- og útskurðarefni úr jurtaríkinu; önnur efni úr jurtaríkinu 

ótalin annars staðar. 

Athugasemdir: 

Nr. 

  

  

1. Til þessa kafla teljast ekki eftirtaldar vörur, sem skulu flokkast í XI. flokki: jurta- 

efni og trefjar á hvaða vinnslustigi sem er, sem fyrst og fremst eru notuð til fram- 

leiðsln á spunaefnum, og önnur jurtaefni, sem hafa sætt þeirri meðferð, að þau 

verða aðeins notuð sem spunaefni. 

2. Til nr. 14.01 teljast m. a. klofnar víðigreinar, reyr, bambus og þess háttar; peddig 

og flysjaður og klofinn spanskreyr. Tréspænir (nr. 44.09) teljast ekki til þessa 

númers. 
3. Til nr. 14.02 telst ekki tréull (nr. 44.12). 
4. Til nr. 14.03 teljast ekki tilsniðin knippi til burstagerðar (nr. 96.03). 

Frá !/, Frá }/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

a EA E|aA E 

% % 1% % |%  % 
14.01 00  Jurtaefni aðallega notuð til körfugerðar og annars fléttiiðnaðar, | 

svo sem hreinsaður, bleiktur eða litaður hálmur, víðigreinar, reyr, 

sef, spanskreyr, bambus, raffíabast og lindibast .............. 7 1 0; 

14.02 (007) TJurtaefni aðallega notuð sem tróð eða til bólstrunar, svo sem 
kapok, viðarhár, marhálmur, einnig sett á undirlag eða milli laga | 
úr öðrum efnum ..........0...0.002.0000n en 27 1824 15|21 12 

14.03 007 Jurtaefni aðallega notuð til burstagerðar, svo sem sópdúrra, | | 
píazzava, agavatrefjar, einnig í knippum eða hespum .......... 27. 18(24 15|21) 12 

14.04 007) Hörð fræ, kjarnar, skurnir og hnetur til útskurðar, svo sem | 

fílabeins- og steinhnetur „............000000 00. nn nn 271 18(24 15(21 12 
14.05 (001) Önnur efni úr jurtaríkinu, ót. a. ...........000000 000... 30, 21|27 17|24 14 

1) Sjá 1. og 2. mgr. 1. gr. 
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TII. flokkur. 

Feiti og olía úr jurta- og dýraríkinu og klofningsefni þeirra; 

tilbúin matarfeiti; vax úr jurta- og dýraríkinu 

15. kafli. 

Feiti og olía úr jurta- og dýraríkinu og klofningsefni þeirra; 

tilbúin matarfeiti; vax úr jurta- og dýraríkinu. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Svínafita og alifuglafita, er telst til nr. 02.05. 

b. Kakaósmjör (feiti eða olia) (nr. 18.04). 

c. Hamsar (nr. 23.01) og leifar, er teljast til nr. 23.04. 

d. Einangraðar kemiskt skýrgreindar feitisýrur og feitialkóhól, tilbúið vax, lyf, 

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

aðrar vörur, er teljast til VI. flokks. 

e. Faktis gerður úr olíu (nr. 40.02). 

2. Leifar frá hreinsun á olíu (t. d. sápufótur og olíufótur), einnig sterinbik, ullar- 
feitibik og glyserólbik telst til nr. 15.17. 

  

  

  

Fá 7), | Frá) | Frá í, 
1974 1975 1976 

a æla E|A E 
%, % % 0/ 0/ % 

15.01 00  Hreinsuð svínafeiti, önnur svínafeiti og alifuglafeiti, brædd eða 

prESSUð ..........02.000 70 10 10 
15.02 00 Feiti af nautgripum, sauðfé og geitum, óbrædd; einnig slík feiti 

brædd eða pressuð (þar með talin „premier jus“) .............. 70 70 10 
15.03 00  Svínafeitisterín (lardstearin), oleosterín (pressutólg); svínafeitiolía, 

oleomargarín, tólgarolía, hvorki jafnblönduð, blönduð né unnin á 
annan hátt ................00.20000 0000 12, 12 0 

15.04 00!) Feiti og olía úr fiski og sjávarspendýrum, einnig hreinsuð ....... 30 21/27/17|24) 14 
15.05 00!) Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (hér með talið lanólín) .... 30 21127/17|24 14 
15.06 06:) Önnur feiti og olía úr dýraríkinu (hér með talin klaufaolía, beina- | 

feiti og úrgangsefnafeiti) .....................000. 00... 30 21|27) 1794 14 
15.07 Feiti og feit olía úr jurtaríkinu, hrá, hreinsuð eða hreinunnin: | | 

eð Sojabaunaolía .........20000 000 ne 7 7 7! 
82 Baðmullarfræsolía .............. 0. 7, 7 7 
83 Jarðhnetuolía .........000.0000 0 15" 15' 15, 
84 Ólívtolía .........00. 0... 15, (15) (15, 
85 Sólrósarolía ..........220000n 0 15) 15 15, 
86 Rapsolía, colzaolía og mustarðsolía ...........0..0.000.. 15, 15 15 

87 Línolía .........00... 00 15, 15 15, 
88 Pálmaolía .............00. 00. 15, {15 15, 
89 Kókosolía ...........000 0000 15, 15 15 
91 Pálmakjarnaolía ............0. 020... 15 151 15 
92 Rísínusolía ............ 15, 15) (15 
93 Önnur ......0... nr 15! 15| 15)     

1) Sjá 1. og 2. mgr. Í. gr.
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Frá !/, Frá }/, 
1974 1975 

A E LA E 

% 1% þ% % 
15.08 Olía úr jurta- og dýraríkinu, soðin, oxyderuð, vatnssneydd 

(dehydrated), meðhöndluð með brennisteini, blásin, pólymeriseruð 

eða umbreytt með öðrum hætti: 

01 Línolía .......002000 0000 10 10 

09 Önnur 22... 12 12 

15.09 00  Degras ........22000.00 00 enn ern 25 25 

15.10 Feitisýrur, súr olía frá feitihreinsun, feitialkóhól: 

Feitisýrur og olíusýrur frá hreinsun: 

11 Sterín (blanda af palmitínsýru og sterínsýru) ............. 10 10 

19 Aðrar 2... 10 10 

20 Feitialkóhól .........0..2.00 0 9 9 

15.11 00  Glyseról, glyserólvatu og glyseróllútur ....................... 12 12 

15.12 Feiti og olíur úr jurta- eða dýraríkinu, vetnað að nokkru eða öllu 
leyti, eða gerð föst eða hert með öðrum hætti, en ekki frekar unnin: 

01 Sojabaunaolía .........202000000rr err 7 7 
02 Baðmullarfræsolía ..........0.2020202.0. 0 TI 7 
03 Aðrar olíur úr jurtaríkinu ..............0.0. 0. 000... 15 | 15 

09 Olíur úr dýraríkinn .........000000 000. 25 25, 

15.13 00 Smjörlíki, tilbúin svínafeiti (imitation lard), og önnur tilbúin | 

matarfeiti „...............000220202 020 10 70 70 

15.14 00  Spermacet (hvalraf), hrátt, pressað eða hreinsað, einnig ltað .. 25 25 25 
15.15 00  Býflugnavax og annað skordýravax, einnig Mtað ............... 12 12 0, 
15.16 00 Vax úr jurtaríkinu, einnig litað ......................0...... 25 25 25) 
15.17 00 Leifar frá hreinsun á feiti, feitri olíu eða vaxi úr jurta- og dýra- 

ríkinu ..........0.00..000 0... 25, 25 25!  
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IV. flokkur. 

Matvælaframleiðsla; drykkjarvörur, etanól (etylalkóhól) 

og edik; tóbak. 

16. kafli. 

Framleiðsla úr kjöti, fiski, krabbadýrum og lindýrum. 

Athugasemd: 

  

  

    

Til þessa kafla telst ekki kjöt, hlutar af dýrum, fiskur, krabbadýr og lindýr, sem 

hafa sætt þeirri meðferð, er um getur í 2. og 3. kafla. 

Frá | Frá 7, | Frá '), 
1974 1975 1976 

A EA E|A E 

% % 190 1% þ%  % 
16.01 00 Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum eða | | | 

dýrablóði .................200 0000. 100 100. {100 
16.02 00 Aðrar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum, tilreiddar eða | | | 

miðursoðnar ........0.....0.000. 00 tr 100. 100, |100 
16.03 00! Kjötextrakt og kjötseyði: fiskextrakt ......................... 90 60} 80/50| 70; 40 
16.04 00!) Fiskur, tilreiddur eða niðursoðinn, þar með talin styrjuhrogn og | | 

eftirlíkingar þeirra ...............0. 0... 90 60}80.50| 70) 40 
16.05 00!) Krabbadýr og lindýr, tilreidd eða niðursoðin .................. 90. 60180 50| 70! 40 

1) Sjá 1. og 2. mgr. 1. gr.
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17. kafli. 

Sykur og sykurvörur. 

Athugasemdir: 

Til þessa kafla telst ekki: 1. 

a. 

b. 

C. 

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

Kemiskt hreinn sykur (nema sakkarósi, glúkósi og laktósi) 
sem teljast til nr. 29.43. 

Lyf og aðrar vörur, sem teljast til 30. kafla. 

Kemiískt hreinn sakkarósi telst ávallt til nr. 17.01. 

NT. 6. 

og aðrar vörur, 

  

17.01 

17.02 

17.03 

17.04 

17.05 

02 

00 

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

Molasykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........... 
Molasykur í öðrum umbúðum .........2.22000. 0000... 
Strásykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ............ 
Strásykur í öðrum umbúðum ót. a. .....2000.000 00... 
Púðursykur .....0.2.00.2. 00 
Sallasykur (flórsykur) ........022..00.00 000... 
Steinsykur (kandís) ..........00...0 00. nn unn 
Afar 2... 

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

Drúfusykur (glúkósi) ..............00.0.nnnn nr 
Hunangslíki, einnig blandað náttúrlegu hunangi .......... 
SÍrÓp 20.00.0000. 
Litarefni til matvælaframleiðslu (caramel) ............... 
Annað 2000. 

Melassi, einnig aflitaður: 
Melassi til fóðurs .........2.0.0000 0... nn 
Annað 2... 

Sykurvörur, sem kakaó er ekki í: 
Lakkrís sykraður og lakkrísvörur ............000.0000... 
Möndlumassi blandaður sykri, og persipan, í 10 kg blokkum 

OB STÆITI ......00 000. 
Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur .................. 
Tyggigúmmí, húðað með sykri og óhúðað ................ 
Karamellur .........0...0.00 000 
Aðrar 22.00.2000 

Sykur, síróp og melassi, sem bragð- eða litarefni hafa verið látin í, 

þó ekki ávaxtasafi, sem sykur hefur verið látinn í að einhverju leyti 

  

    
  

Frá 1, | Frá !/ | Frá !/, 
1974 1975 1976 

A EA EF A E 

ð % % | % % % 

0 0) 0 

0 0, 0 
0 0. 0 
0, 0, 0 
0, 0 0 

0, 0 0 
7 7 0 

20, |20 20 
20! |2o  |9o 

10 10, 0 
35 35 135 
1 70 |70 

7 T 0 

7 70 70 | 

0 0 0 
20 20 20 | 

90 60|80 50|70' 40 
| 

18, 18 0) 
90 60180 50|70 40 
90 60|80. 50| 70| 40 
90 60|80,50| 70) 40 
90 60l80 50|70 40 

70 70 70. 

f
ó
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18. kafli. 

Kakaó og kakaóvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki vörur þær, sem taldar eru í nr. 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 

og 30.03, þótt þær innihaldi kakaó eða súkkulaði. 

2. Til nr. 18.06 teljast sykurvörur, sem í er kakaó, og einnig aðrar neyzluvörur, sen 

í er kakaó, þó ekki þær, sem taldar eru í 1. athugasemd hér á undan. 
  

  

    

Fá | Frá, | Frá % 
1974 1975 1975 

a EA E|A E 

/O 0 {0 (# 0 0 

18.01 00  Kakaóbaunir, heilar eða muldar, einnig brenndar ............ 4 4. 0 

18.02 00  Kakaóhýði og kakaóúrgangur ................0..0.0000 0 15 15 0 
18.03 00  Kakaódeig (þar með talið kakaódeig í stykkjum), einnig þótt 

feitin hafi verið dregin úr því ...............0.0000 00... 6 6 0 
18.04 00  Kakaósmjör (feiti eða olía) ......................000 00. 6 6 0 
18.05 Kakaóduft, ósykrað: 

ol Í smásöluumbúðum, 5 kg eða minna ........0.0.0.0.... 21 21 21 
09 Annað „lll... 10; 10 0 

18.06 Súkkulaði og aðrar neyzluvörur, sem í er kakaó: 
01 Kakaóduft sykrað ........00..02000020 0. 21 21 21 
02 Nougatmassi í 10 kg blokkum og stærri ................. 18 18 0 
03 Búðingsdutt .........0.0.0.00.02 90 60/80,50|70 40 
09 Aðrar lr 90 6080, 50|70 40
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a. 

b. 

C. 

19. kafli. 

Framleiðsla úr korni, mjöli og sterkju; brauðvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Nr. 6. 

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

sjúka eða til matargerðar, ef í þeim er 50% af kakaði eða meira miðað við 

þyngd (nr. 18.06). 

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

fóður (nr. 23.07). 

Lyf og aðrar vörur, sem teljast til 30. kafla. 

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

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

19.01 
19.02 

19.03 
19.04 

19.05 

19.06 

19.07 

19.08 

00 

ol 
09 
00 

0l 
09 
00 

00 

00 

00 

Maltextrakt ...........0.2000000 00 

Vörur úr mjöli, sterkju eða maltextrakti, tilreiddar sem fæða fyrir 

börn, fyrir sjúka eða til matargerðar, ef í þeim er minna en 50% 
af kakaói miðað við þyngd: 

Búðingsduft .........0.....00nnnnns rr 
Annað ........0..0n. nes 

Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur ................... 

Tapíókagrjón og sagógrjón, tapíóka- og sagólíki unnin úr kartöflu- 
mjöli eða annarri sterkju: 

Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........0..0000.000.. 
Í öðrum umbúðum ..........00.00.0 000 

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

Altarisbrauð, tóm hylki fyrir lyf, innsiglunaroblátur, rísþynnur 
og þess konar vörur .........0.0.0.0 000 sn snus 
Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur án viðbætts sykurs, 

hunangs, eggja, feiti, osts eða ávaxta ........................ 

Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaói 

að meira eða minna leyti ..............00200.. 0... 00... 

  

Frá 1 | Frá !/, | Frá !/, 
1974 1975 1976 

A EA EA E 

% % % % % | % 

45 30|40 2535 90 

90 60|80 50|70 40 
#50  |*50,  |*50 
60 60 60 

20 20. |20. 
20 20 20 

50 50 150 

15 50|65 40/55! 30 

75, 50| 65 40| 55 30 

75 50| 65 40| 55! 30    



36 

20. kafli. 

mars 1974. 

Framleiðsla úr grænmeti, ávöxtum og öðrum plöntuhlutum. 

Athugasemdir: 

  

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Grænmeti og ávextir, sem hafa sætt þeirri meðferð, er um getur í 7. og 8. kafla. 
b. ÁAldinhlaup, aldinmauk og annað þess konar, sem hefur einkenni sykurvara (nr. 

17.04) eða súkkulaðivara (nr. 18.06). 
2. 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. 

3. Ætar plöntur, plöntuhlutar og rætur plantna lagðar í sykurlög, t. d. engifer og 

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

jarðhnetur teljast einnig til nr. 20.06. 

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

Fá | Fá | Frá }), 
1974 1975 1976 

A EA EA Ér 

% 1% 1% % (% % 

20.01 00 0 Grænmeti og ávextir, tilreitt eða niðursoðið í ediki eða ediksýru, 
einnig með sykri, salti, sinnepi eða öðru kryddi ............... 70 | 10 70 

20.02 Grænmeti, tilreitt eða varið skemmdum með öðru en ediki eða | 

ediksýru: 

01!) Tómatpuré ......0.000.00. 0 45 |30( 40, 2535) 20 

02 Aspargus niðursoðinn eða niðurlagður ................... #60, *60. *60 
09 Annað 2... 70 | 70 70 

20.03 00 Ávextir frystir, með sykri ...................0..000 0 80 80 80 
20.04 00 Ávextir, ávaxtahýði og plöntuhlutar varið skemmdum með sykri 

(húðað, gljásykrað eða sykrað á annan hátt) .................. 70 70 70 
20.05 00  Áldinsulta, aldinhlaup, aldinmauk, ávaxtapulpa og ávaxtadeig, | 

soðið, einnig með sykri ...............0.0...00.0 00. 10 | 10) 10 
20.06 00 Ávextir, niðursoðnir eða tilreiddir á annan hátt, einnig með sykri | 

eða vínanda .............0..0..0022. 0... #50 *50 #50 
20.07 Ávaxta- og grænmetissafi (þar með drúfusafi), ógerjaður, einnig 

með sykri, en án vínanda: 

ol Á vaxta. og grænmetissafi, ógerjaður og ósykraður, í 50 kg 
umbúðum og stærri ..........2.00000000 0 30 30 30 

09 Áfimar 20... #50 #50 *50 

1) Sjá 1. og 2. mgr. 1. gr. 
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21. kafli. 

Ýmsar fæðutegundir. 

Athugasemdir: 

  

  

  

í. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Blandað grænmeti, sem telst til nr. 07.04. 

hb. Brennt kaffilíki, sem inniheldur kaffi að meira eða minna leyti (nr, 09.01). 

c. Krydd og aðrar vörur, sem teljast til nr. 09.04—-09.10. 

d. Ger, sem framleitt er sem lyf, og aðrar vörur, er teljast til nr. 30.03. 

2. Extraktar úr kaffilíki því, sem um getur í b-lið 1. athugasemdar hér á undan, teljast 

til nr. 21.02. 

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, í. d. 

kjöts (þar með taldir hlutar af dýrum), fisks, grænmetis og ávaxta. Við framkvæmd 

þessarar skýrgreiningar skal ekkert tillit tekið til aukaefnisbátta, sem settir eru Í 

litlu magni í blönduna til bragðbætis, aukins geymsluþols, o. þ. h. Slík matvæli mega 

einnig innihalda lítið magn af sýnilegum ögnum annarra efnisþátta en kjöts og fisks. 

Fá FÁ | Fá), 
1974 1975 1976 

a E|A E|A E 

% 1% 1% % 1% | % 

21.01 00  Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki; extraktar, | 

kjarnar (essensar) og seyði úr þessum vörum ............... 60. 40}55,35|50/ 30 

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

framleiddar úr þessum efnum: | | 
10 Kaffiextraktar, kaffikjarnar, kaffiseyði og vörur úr þessum efnum 70 70 | 70 | 

20 Extraktar, kjarnar og seyði úr tei eða maté og vörur úr þessum | | 

efnum 2... 10 70 70! 

21.03 (00!) Sinnepsmjöl og lagað sinnep .......0......00.n nennt. 90 60|80 50) 70 | 40 

21.04 00  Kryddsósur og önnur tilreidd bragðbætiefni ................... 90 60180 50| 70) 40 

21.05 Súpur og súputeningar, fljótandi, í föstu formi eða sem duft; jafn- | 

blönduð samsett matvæli; | | 

ol Súpuduft í 5 kg umbúðum og stærti 22.00.0000... 00. 0... 60 50 40 

02 — Jafnblönduð, samsett matvæli, sem innihalda kjöt eða kjötúr- 

BANB ......020.0n nr 100 100 100 

031) Önnur jafnblönduð, samsett matvæli .........0.00..0...... 90 60} 8050} 70'| 40 

09 Annað .............. nr 90 60180'50|70' 40 

21.06 Náttúrlegt ger, þar með talið þurrger; tilreitt bökunarduft: | 

ol Ger, lifandi eða dautt .........00..00.0 0... 15 50165,40|55| 30 

02 Bökunarduft tilreitt ..............020. 0... a. 90 60}80' 50|70' 40 

21.07 Aðrar fæðutegundir, ót. a.: 

ol Áfengislaus efni (konsentreraðir essensar) til framleiðslu á | | 

drykkjarvörum ........0%000 0. nv 0 rn 15 15 0; 

02 Búðingar og búðingsduft .......0.000000000 0... 0... 90 6080. 501 70/ 40 

03 Neyðarmatvæli, enda beri umbúðir varanna með sér hina | 

sérstöku notkun þeirra .......0000.00 0000... 20 20) 20 

04 Fæðutegundir sérstaklega gerðar fyrir sykursjúka, enda beri 

umbúðir varanna með sér hina sérstöku notkun þeirra .. 50 50 50 

05 Hálftilreidd kornvara .......000000 00... nn 90 50 90) 

06 Maís niðursoðinn eða niðurlagður ............000.00.0... #60 *60, — |*60)     
1) Sjá 1. og 2. mgr. 1. gr.



07 

08 

09 
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Fá) | Fá, | Frá :), 
1974 1975 1976 

A EA EA E 

%0 9 96 19% þ%0 í % 
Á vaxtasafi, tilreiddur og blandaður, umfram það, sem til- 
greint er í 20.07: 

Í 50 kg umbúðum og Stætri .......0.000.00 0 30 30 30, 
Í öðrum umbúðum .........000. 0. 50 50 50 

Annars ......222000 000 100) 100, 100)    
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22. kafli. 

Drykkjarvörur, etanól (etylalkóhól) og edik. 

Athugasemdir: 

  

  

    

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Sjór (nr. 25.01). 
hb. Eimað vatn, vatn til mælingar á rafmagnsmótstöðu og vatn af áþekkum hrein- 

leika (nr. 28.58). 
c. Ediksýra með meira en 10% sýrustyrkleika miðað við þunga (nr. 29.14). 

d. Lyfjavörur (nr. 30.03). 

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

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

mæli við 15 hita á Celcius. 

Frá !/, Frá !/ Frá }/, 
1974 1975 1976 

A E|A E{A E 

% % | {% |% | % 

22.01 Vatn, ölkelduvatn og vatn með kolsýru; ís og snjór: | | 

017 Ölkelduvatn og annað vatn með kolsýru .....20.000%.20... 90 6080 50} 70. 40 

09 Annað .......0200 nn 0, 0 0 

22.02 00  LEímonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar óáfengar | 

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

20.07 ........00000 nn 90 60/80)50| 70, 40 

22.03 00 Öl gert úr malti ...........0.00000 0000 nn 90 | 601 80 50} 70) 40 

22.04 00 Drúfusafi í gerjun og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með öðru | 

en etanóli ...........0.00.00 00 rns 70, 70 70 | 

22.05 Vín úr nýjum dráfum og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með | | 

etanóli: 
01 Freyðivín ......00...0 sn 20. |20, |20, 
02 Hvítvín annað en rínarvín „......0000.0 000 nn 20 20 207 

03 Rauðvín .......00.000 nn nr 20 20 20' 

04 Rínarvín ........000000 000. enn 20 20, 20, 

05 Sherry ......0..02 renn 20 20 20) 

09 Önnur ...........cns sr 20 20 20, 

22.06 00  Vermút og annað vín úr nýjum drúfum, með bragðefnum ...... 20 20) 20 | 

22.07 00 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur, t. d. eplavín, peruvín og mjöður | | | 

(hunangsvín) .........2.0000 0000 nr 20) 20; 20, 

22.08 00!) Etanól (etylalkóhól) ómengað, með 80% etanólmagni eða meira | | | 

að rúmmáli; mengað etanól sérhvers styrkleika ............... 22115|20.13|17/ 10 

22.09 Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúmmáli: | 

brennivín og aðrir áfengir drykkir; sprittblöndur með bragðbætandi | 

efnum til framleiðslu á drykkjarvörum: | 

01 Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúm- | | 

máli ........2000000n eens 25 | 25, 25 

02 Brennivín .......0000.00 nn 0, 0 0 

03 Genever .....0.0200 ns 0! 0; 0 

04 Gin .....00.000 000 0) 0 0 

05 Koníak .........000000. nn | 0! 0 

06 Vodka ........000000 nn 0 0 0; 

07 Whisky ..........0000... 00 0 | 0, 0! 

1) Sjá 1. og 2. mgr. Í. gr. 
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U8 

09 
22.10 00 

Sprittblöndur með bragðbætandi efnum til framleiðslu á 

40 

drykkjarvörum ............... 000. 

Annað 20... 

  

  

ð. mars 1974. 

Frá }/, Frá !/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

A E A E A E 

o/ o/ 0/ 10/ 0/ {| 0/ 
fg “0 /0 /o /0 “0 

20 20 20 

20 20 20 

35 35 35  
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23. kafli. 

Úrgangsefni frá matvælaframleiðslu; tilreitt skepnufóður. 

  

23.01 

23.02 

23.03 

23.04 

23.05 
23.06 
23.07 

001) 

00 

00 

00 

00 
00 
00 

Mjöl og duft úr kjöti, sláturúrgangi, fiski, krabbadýrum og lin- 
dýrum, óhæft til manneldis; hamsar ......................... 
Klíð og annað úrgangsefni, sem fellur til við mölun, sáldun eða 

aðra vinnslu korns eða belgávaxta ........................... 
Sykurmelassi og annar úrgangur, sem fellur til við framleiðslu á 
svkri; hrat og önnur úrgangsefni frá öl- og áfengisgerð; úrgangs- 

efni frá sterkjugerð og önnur áþekk úrgangsefni .............. 
Olíukökur og aðrar leifar, sem falla til við framleiðslu á feiti og 
feitum sýrum úr jurtaríkinu (þó ekki leifar frá olíuhreinsun) .... 
Víndreggjar, óhreinsaður vínsteinn .......................... 
Afurðir úr jurtaríkinu hæfar til skepnufóðurs, ót. a. ........... 
Skepnufóður blandað sykri eða melassa og annað tilreitt skepnu- 
fóður „...........0..00 0 

1) Sjá 1. og 2. mgr. 1. gr. 

  

(<=
) 

>
 

(<=
) 

>
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24. kafli. 

Tóbak. 

Frá !/, Frá '/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

% 1 % þ% 90 þí % 

24.01 00 Tóbak óunnið; tóbaksúrgangur .......0.00.000 000... nn... 30 30 30 

24.02 Tóbak unnið; tóbakssósa og tóbaksextrakt: 

10 Vindlar þ. á m. smávindlar „.....02..000. 0 ern 35 35 

20 Vindlingar ........0%2.0 0. nn nan r nn 50 50 50 

Annað unnið tóbak: 

3l Reyktóbak ......0.000%0 00 000 snert 35 35 30 

321) Neftóbak .........0.000n ner ene 30 21(27) 1724 14 

39 Annars ......0..000 nn 35! 35 35!     

1) Sjá 1. og 2. mgr. 1. gr.
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V. flokkur. 

Jarðefni (mínerölsk efni). 

25. kafli. 

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

Athugasemdir: 

Sé ekki annað tekið fram, teljast til þessa kafla aðeins óunnar vörur eða vörur, 

sem eru þvegnar (einnig með kemiskum efnum til þess að ná burtu óhreinindum, 
þó þannig að vörurnar breyti ekki eðli sinu), muldar, malaðar, í duftformi, rifnar, 

sáldaðar eða hreinsaðar með fleytingu (flotation), með segulafli eða með öðrum 

mekanískum eða fysískum aðferðum (þó ekki umkristöllun), en ekki brenndar eða 

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

1. 

  

  

2. Til kaflans telst ekki: 
a. Brennisteinn, þurreimdur (sublimed), felldur eða hlaupkenndur (colloidal) (nr. 

28.02). 

b. Járnoxyd-jarðlitir, sem innihalda járnsambönd að jafngildi minnst 70% miðað 
við þunga af Fe,Og (nr. 28.23). 

c. Lyf og aðrar vörur, sem teljast til 30. kafla. 
d. Ilmvörur, snyrti- og hreinlætisvörur, sem teljast til nr. 33.06. 
e. Steinar og hellur til gatna- og gangstéttargerðar (nr. 68.01), teningar til mósaik- 

gerðar (nr. 68.02) og þakhellur og aðrar þess konar hellur til bygginga (nr. 68.03). 
f. Eðalsteinar og hálfeðalsteinar (nr. 71.02). 
g. Tilbúnir natríumklóridkristallar (þó ekki optískar vörur) 2% g að þyngd eða 

meira hver einstakur kristall (nr. 38.19) og optískar vörur úr natríumklóridi 
(nr. 90.01). 

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

Frá !/, Frá 1/ | Frá !/, 
1974 1975 1976 

a E|A E|A 

% % % % % % 

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

ol Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt) í smásölu- 
umbúðum 5 kg eða minna ...........0..000.0 00... 5 5 Ei 

02 Fóðurgalt ..............20.0000 000. 0 0 0 
09 Annað ...........2 1000 kg 1 1 1, 

kr. kr. kr. 
25.02 00  Brennisteinskís, ekki brenndur .....................0.000.... 10 10 10' 
25.03 00 —Brennisteinn hvers konar, þó ekki þurreimdur (sublimed), felldur 

eða hlaupkenndur (colloidal) ..................0.00...0.0..... 5 5 0! 
25.04 00  Náttúrlegt grafít ...................0.0..0.0 00. 20 20 20 
25.05 00  Náttúrlegur sandur hvers konar, einnig litaður, þó ekki málm- | 

sandur, sem telst til mr. 26.01 ..................0.0000 00. 13. 9j110 7J10 6 
25.06 00  Kvarz (þó ekki náttúrlegur sandur); kvarzítsteinn, einnig í söguð- | 

um eða tilhöggnum stykkjum, en ekki slípaður eða frekar unninn 10 10 0 
25.07 00 Leir (t. d. kaólín og bentonít), andalúsít, eyanít og sillímanít, 

einnig brennt (þó ekki þaninn leir, sem telst til nr. 68.07); múllít; | 
chamotteleir og dímasleir ..................000.000.0 000... T 7 0; 

25.08 00 Krít ................0..000 00. 10 10 0!    



Nr. 6. 

25.09 00 

25.10 00 

2511 00 

25.12 

01 

09 

25.13 

ol 

09 

25.14 00 

25.15 00 

25.16 00 

25.17 00 

25.18 00 

25.19 00 

25.20 

0l 

09 

25.21 

01 

09 

25.22 

0l 

09 

25.23 00 

25.24 00 

44. 

Jarðlitir, einnig brenndir eða blandaðir innbyrðis; náttúrlegur járn- 

gljásteinn ..........0.00000 000. nn0 nn 

Náttúrleg kalsíum- og kalsíumalúmínfosföt, apatít og kalsíum- 

fosfatrík krít .........0%0.0 0. snar 
Náttúrlegt baríumsúlfat (þungspat), náttúrlegt baríumkarbónat 
(witherít), einnig brennt (þó ekki baríumoxyd) ........0..2.... 
Kísilsalli og önnur þess konar kísilsýrurík jarðefni (t. d. kísilgúr, 
infúsóríujörð, díatómjörð) með rúmþyngd 1 eða minna, einnig 

brennt: 
Kísilgúr ..........%20.n0nnennnn ern 
Annað 22... 

Vikursteinn (pimpsteinn); smergill; náttúrlegt kórund, náttúrlegt 
granat og önnur náttúrleg slípiefni, einnig hitameðfarin: 

Vikur ........20020 res 

Annað 2... 
Flögusteinn, einnig í söguðum og tilhöggnum stykkjum, en ekki 
slípaður eða frekar unninn .......2..02000000 2000 e nn 
Marmari, travertin og annar kalksteinn til höggmyndagerðar eða 
bygginga, sem hefur rúmþyngd 2,5 eða meira, og alabastur, 
einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, en ekki slípað eða 
frekar ummið „........002200 00... renn 
Granít, porfyr, basalt, sandsteinn og steinn til höggmyndagerðar 
eða bygginga, einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, en 
ekki slípað eða frekar unmið .............00000 0. 0... 0... 
Smásteinar og mulinn og brotinn steinn (einnig hitameðfarið), 
mulningur, asfalthúðaður mulningur og önnur möl, sem venjulega 
er notuð í steinsteypu, til vega- eða járnbrautarlagningar o. þ. h.; 
tinna og fjörumöl, einnig hitaneðfarið; korn og spænir (einnig 
hitameðfarið) og duft þeirra steintegunda, sem teljast til ar. 25.15 
eða 25.16 ........0.2200.0 nn 
Dólómít, einnig brennt, og dólómít í söguðum eða tilhöggnum 

stykkjum, en ekki slípað eða frekar unnið; samrunnið dólómít 
(þar með tjöruborið dólómít) ..........222000000. 000... 
Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít), einnig breunt (þó 
ekki magnesíumoxyd) .........000000 00 nn nr 
Gips, anhydrít, brennt gips, einnig litað eða lítils háttar bætt 
mýkingarefnum (þó ekki gips til tannlækninga): 

Gips óunnið, einnig malað .........000000. 0. ven nn... 
Annað .......0200 000 

Kalksteinn, sem ætlaður er til framleiðslu á kalki, sententi eða við 

málmvinnslu: 
Kalkáburður ..........00........nansn rr 
Anmað ........0000 nn 

Brennt kalk, leskjað kalk og hydrólískt kalk (þó ekki kalsíumoxyd 
og kalsíumhydroxyd): 

Leskjað kalk ............... ARNA 
Annað .........s nr 

Portlandssement,  alúmínatsement,  slaggsement, og annað 

hydrólískt sement, einnig litað eða sem sementsgjall ......... 
Asbest  ..........0. 0000 

  

  

5. mars 1974. 

Frá ij | Frá 7 | Frá !), 
1974 1975 1976 

A EA ETA E 

% 1% 1% 1% 1%  % 
10 10 0 

20 20 20 

10 10 0 

18 12116 1014 8 
20 20 20 

18 12116.10)14 8 
20 20 20 

20 20 20 

20 20 20 

18 12116,10)14, 8 

18 12(16.10)14 8 

10 10 0 

20, |20 20 

51 51 0, 
10) 10) 0 

0 oo 
10 10, 0 

18,1216.10|14 8 
10. |10 0 

18:12116,10|14 8 
20 120 20    
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25.25 

25.26 

25.27 

25.28 
25.29 
25.30 

25.31 
25.32 

mars 1974. 45 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
00 

Merskúm (einnig í slípuðum stykkjum) og raf; plötur, stengur o. 
þ- h., sem er gert úr samanlímdu en ekki frekar unnu merskúmi 
eða rafi; harðkol (jet) .......0.00.000... 00 
Gljásteinn (glimmer) (þar með talin glimmerblöð), gljásteinsúr- 
BANG .............000 sn 
Náttúrlegt steatít, einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, en 
ekki slípað eða frekar unnið; talk (talksteinn) ................. 
Náttúrlegt krýólít og náttúrlegt chiolít ....................... 
Náttúrleg arsensúlfíd ...............0.0000000 00 
Óhreinsuð, náttúrleg bóröt og efni unnin úr þeim, einnig brennd, 

þó ekki bóröt unnin úr saltupplausnum, sem fyrir eru í náttúrunni; 
óhreinsuð náttúrleg bórsýra, sem í er 85% eða minna af bórsýru 
(H,B0.) miðað við þurrefíið ...........00000..... 2. 
Feldspat, leucit, nefelín og nefelsyenit; flússpat ................ 

Náttúrlegt strontíumkarbónat (einnig brennt), þó ekki strontíum- 
oxyd: jarðefni, ót. a.: brotin leirvara ...........00.....0...0... 

  

  

Nr. 6. 

Frá 1) | Frá í) | Frá í) 
1974 1975 1976 

A EJA EA E 

o/ |o/ þo/ {o/ þor | oO 
07 /0 o /0 | o 

10 10 0. 

10 10 0 

10 10 0 

10 10 0! 

20 20 20) 

20 20 20, 
20 20 20, 

20 20. 120.    
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26. kafli. 

Málmgrýti, gjall og aska. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Gjall og áþekkur iðnaðarúrgangur, útbúinn sem mulningur (nr. 25.17). 
Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesit), einnig brennt (nr. 25.19). 

Tómasgjall, er telst til 31. kafla. 

Gjallull, steinull og önnur þess háttar ull úr jarðefnum (nr. 68.07). 

Afklippur, aska og annar úrgangur góðmálma, sem fellur til við gull., silfur- og 

skartgripasmiði (nr. 71.11). 

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

9. Orðið málmgrýti í nr. 26.01 tekur til jarðefna, sem notuð eru í málmiðnaði til vinnslu 

á kvikasilfri eða málmum þeim, sem teljast til nr. 28.50 eða til XIV. eða XV. flokks, 

einnig þótt þau séu í einstökum tilvikum ætluð til annars. Nr. 26.01 tekur hins vegar 
ekki til jarðefna, sem hafa sætt meðferð, sem ekki getur talizt venjuleg í málm- 

iðnaði. 
3. Nr. 26.03 tekur aðeins til ösku og úrgangs, sem notað er til málmvinnslu eða til 

framleiðslu á kemískum málmsamböndum. 
  

26.01 

gl 
82 
83 
84. 
85 
86 
87 
88 
89 
gl 
92 
93 
94 

95 
96 
97 

26.02 00 
26.03 00 

26.04 00 

  

    

Frá 1, | Frá 7, | Frá í) 
tr" | 1975" | 1976 

A E|A ElA E 

% 19% þ% 1% þ% í % 
Málmgrýti, einnig hreinsað, og brennt brennisteinskís (pyrit) og | 
önnur náttúrleg járnsúlfíd: 

Járngrýti (þó ekki brennt brennisteinskís) ..............0.... 10 10 10 

Brennisteinskís ..............20. 00 10 10 10 
Kopargrýti .......00..200 0 10 10. 10 
Nikkilgrýti .......0... 0... 10, 10 10 
Álgrýti (batæite) ......... 0 10 10 10 
Blýgrýti 20.00.0222... 10 10 10 
Búnkgrýti 20... 10 10 10 
Tingrýti .........0.. 10 10 10 
Mangangrýti .......2....00..0 0 10 10 10 
Krómgrýti ........0...0. 0 10 10 10 
Wolframgrýti ...........00 10 10 10 
Títan-, vanadín-, molybden-, tantal- og zirkongrýti .......... 10 10 10 

Málmgrýti annað en það, er telst til nr. 26.01.81-26.01.93 og nr. | 
20.01.96 000... 10 10 10 
Jarðefnasambönd silfurs, platínu og annarra platínumálma ... 10 10 10 
Úraníum- og thóríum-grýti ........0...0 0 10, 10, 107 
Gull náttúrlegt, óhreinsað ........2...20002 00. 10 10, 10, 

Gjall, sindur og annar úrgangur frá járn- eða stálframleiðslu .... 10 10, 10. 
Aska og annar úrgangur (þó ekki frá járn- eða stálframleiðslu), 
sem málmur er í eða málmsambönd .............0.0.. 0000... 10. 6J10 5(10 4 
Annað gjall og aska, ót. a. (þar með talin þangaska) .......... 10 10 10
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27. kafli. 

Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur og efni eimd úr þeim; 

tjöruefni; jarðvax. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind kemískt skýrgreind efnasambönd, önnur en hreint metan og própan, 

sem telst til nr. 27.11. 

b. Lyfjavörur, sem teljast til nr. 30.03. 

ce. Blönduð, ómettuð karbonhydrid, sem teljast til nr. 33.01, 33.02, 33.04 og 38.07. 

2. Nr. 27.07 tekur -— auk þeirra efna, sem framleidd eru með eimingu háhitaðrar 

koltjöru — einnig til slíkra efna, sem framleidd eru með eimingu lághitaðrar 

koltjöru eða annarrar jarðtjöru, með vinnslu á jarðolíu eða hvers konar annarri 

aðferð, ef þungi arómatísku efnishlutanna er meiri en þungi hinna, sem ekki eru 

arómatískir. 

3. Sem jarðolía og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum (nr. 27.10) teljast einnig 

aðrar áþekkar olíur og olíur, sem innihalda blönduð, ómettuð karbonhydrid, án 

tillits til þess, hvernig þær eru framleiddar, ef þungi arómatiskra efnasambanda 

er minni en annarra efnasambanda samantalinna. 

4. Til nr. 27.13 teljast ekki aðeins þær vaxtegundir, sem þar eru nefndar, heldur 
einnig tilsvarandi vörur framleiddar með samsetningu eða á annan hátt. 
  

Frá 1/, Frá 1/, Frá !/, 

  

1974 1975 1976 
a ElaA E|A E 

% %|}% %|% 1} % 
27.01 Steinkol, steinkolatöflur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum: | | 

10 Steinkol .........0000 00 1000 kg 2, 2 2 
kr. kr. kr.| 

20 Steinkolatöflur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum (þó ekki 
steimkol) „0... 1000 kg 2 2 2 

kr. kr. kr.) 
27.02 00  Brúnkol og brúnkolatöflur ........................ 1000 kg 2, 2 2 

kr kr. kr. 
21.03 00 Mór, mótöflur og mómylsna ....................... 1000 kg 2 2 2! 

27.04 00  Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó „ 1000 kg ?2 

27.05 00  Gaskoks ............00.0.% 000. 1000 kg 21 

27.06 00 0 Koltjara, brúnkolatjara, mótjara og önnur jarðtjara, einnig tjara | 
eimd að nokkru leyti, tjara framleidd úr blöndu af biki ásamt | 
kreósótolíu eða ásamt annarri olíu framleiddri úr koltjöru með 
EÍMÍNgU ..........2002000n ens 20 20 20) 

27.07 00 Olíur og önnur efni framleidd með eimingu úr háhitaðri koltjöru: 
áþekk framleiðslu skv. skýrgreiningu í athugasemd 2 við þennan 
kafla ..........000000 0200 7 7 0) 

27.08 Koltjörubik og annað bik, unnið úr koltjöru eða annarri jarðtjöru: 
10 Koltjörubik og annað jarðtjörubik ......0...0.... 20, 20 20 
20 Bikkoks ........00.000 20 20 20 

27.09 00  Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, 
óhreinsaðar ..............000000 00... 100 kg 35 35, 35     au. au.) au.)
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Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, hreins- 

aðar; vörur ótaldar annars staðar, sem í er minnst 70% af jarð- 
okun eða olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum miðað við 

þunga, enda séu þessar olíur einkennandi fyrir vörurnar: 
Jarðolía hreinsuð að nokkru, þar með talið „„topped erude“ 100 kg 

Benzín: 

Flugvélabenzín .......0000000 000 

Annað benzín .........0000.0 0. see 

Ljósasteinolía (þar með talið þotueldsneyti) og lakkbenzín : 
Steinolía hreinsuð til ljósa (ljósasteinolía, kerósín) ......... 

Þotueldsneyti (jet fel) .......22000 00 

Lakkbenzín (white spirit) ........0.0.0000nnnnnn nn. 
Annað ........000 0 

Gasolía (diístillate fuel) 20.02.2000. 100 kg 

Brennsluolía (residual fuel oil) ...........20000.... 100 kg 

Smurningsolía og smurfeiti ............0.000 nn. 
Aðrar: 

Ryðvarnarefni og ryðolía .........0000000 0000... 
Annars .......00000 00 

Petróleumgas og önnur loftkennd kolvatnsefnissambönd: 
Bútan og própangas í 1 kg umbúðum og stærri ........... 
Annað .....2.00.0000 0 

Vaselín ...........0202000 00 ns 
Parafín, smákristallað vax, móvax, ósókerít, ceresín, montanvax 

og aðrar vaxtegundir af mínerölskum uppruna, einnig litað ..... 
Jarðolíubítúmen, jarðolíukoks og önnur úrgangsefni frá jarðolíum 

eða olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum: 
Jarðolíukoks .........020000 0 
Annað .........000 

Bítúmen og asfalt, náttúrlegt, bítúmenskífa, asfaltsteinn og tjöru- 
sandur ...........0.20200 00. 
Bítúmenblöndur að meginstofni úr náttúrlegu asfalti, náttúrlegu 
bítúmeni, jarðolíubítúmeni, jarðtjöru eða jarðtjörubiki (t. d. 

asfaltmastix og „cut backs“) ...........000002 0000... 
Rafmagn .......0000200 nn ern 

5. mars 1974. 
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VI. flokkur. 

Kemísk og önnur svipuð framleiðsla. 

Athugasemdir: 

1. a. Vörur (aðrar en geislavirkt málmgrýti), sem svara til skýrgreininganna við nr. 
28.50 eða 28.51, skulu teljast til þessara númera og einskis annars númers 
tollskrárinnar. 

b. Vörur, sem svara til skýrgreininganna við nr. 28.49 eða 28.52, skulu teljast til 
Þessara númera og einskis annars númers tollskrárinnar, þó með þeim takmörk- 

unum, sem leiðir af ákvörðunum fyrri málsgreinar (a). 
Vörur, sem svara til skýrgreininganna við nr. 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 
37.08 eða 38.11, skulu teljast til þessara númera og einskis annars númers tollskrár- 
innar, enda séu þær í skömmtum eða smásöluumbúðum, þó með takmörkunum 
þeim, sem leiðir af fyrri tölulið (1). 

28. kafli. 

Ólífræn kemísk efni, lífræn og ólífræn sambönd góðmálma, sjaldgæfra 

jarðalkalímálma, geislavirkra frumefna og ísótópa. 

Athugasemdir: 

1. Sé ekki annars getið í skýrgreiningum hinna einstöku tollskrárnúmera þessa kafla 
eða athugasemdum hans, tekur hann einungis til þeirra efna, er hér skulu talin: 

a. ÁAðgreind, kemísk frumefni og skýrgreind kemisk sambönd, einnig þótt í þeim 

séu óhreinindi. 

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

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

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

eða sökum flutningahæfni og upplausnarefnið geri efnið sjálft ekki hæfara til 

notkunar í sérstöku skyni en hinna algengu nota. 

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

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

ce. 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. 

Auk díthionita (hydrósúlfit), sem haldið er í óbreyttu ástandi með lífrænum efnum, 
og súlfóoxylata (nr. 28.36), karbónata og perkarbónata ólifrænna basa (nr. 28.42), 

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

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

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

sambönd til þessa kafla: 

a. Oxyd kolefnis, blásýra, fúlmin-, ísócyan., tíócyan- og aðrar einfaldar eða komplexar 
cvanósýrur (nr. 28.13); 

b. Oxyhalógeníd kolefnis (nr. 28.14); 

c. Dísúlfid kolefnis (nr. 28.15); 

d. Tiókarbónöt, selenókarbónöt, tellúrkarbónöt, selencyanöt, tellúrócyanöt, tetra- 
tióeyandiamminókrómöt og önnur komplex cyanöt lífrænna basa (nr. 28.48); 

A 7
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e. Fast vatnsefnispcroxyd (nr. 28.54), kolefnisoxysúlfid, tíókarbónylhalógenid, 

cyanógen -- halógenid og eyanamid og málmderivatar þeirra (nr. 28.58) aðrir 

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

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

Til þessa kafla telst ekki: 
a. Natríumklóríd og önnur steinefni, sem teljast til V. flokks tollskrárinnar. 
b. Framleiðsla, sem heyrir jafnt hinni ólifrænu sem lMfrænu kemíu til, enda sé 

hún ekki talin upp í 2. tölulið hér að ofan. 

c. Vörur, sem nefndar eru í athugasemd 1, 2, 3 eða 4 við 31. kafla. 

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

konar hylkjum til notkunar í sama skyni í nr. 38.17, blekeyðandi efni í smásölu- 

umbúðum í nr. 38.19, tilbúnir kristallar (þó ekki til ljóstækniáhalda) úr 
magnesíumoxydi eða úr halógenídum alkali- eða jarðalkaliímálma, enda vegi 

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

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

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

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

málm sé að ræða. 
h. Efni til ljóstækniáhalda, t. d. úr magnesíumoxydi eða úr halógenidum alkali- 

málma eða jarðalkalímálma (nr. 90.01). 

Kemískt skýrgreindar komplexar sýrur myndaðar úr málmleysingjum, er teljast til 

undirkafla Il, og sýrur myndaðar úr málmum, er teljast til undirkafla IV, skulu 

teljast til nr. 28.13. 

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

komplex sölt til nr. 28.48. 

Til nr. 28.50 telst einungis: 

a. Eftirtalin kljúfanleg kemisk frumefni og isótópar: Náttúrlegt úraníum og úranium- 

ísótópar 233 og 235, plútoníum og plútoníumisótópar. 
bh. Eftirtalin geislavirk kemisk frumefni: Technetíum, prómethíum, pólóníum, astatine, 

radon, francíum, radíum, actiníum, protactiníum, neptúníum, americíum, og 

önnur kemísk frumefni með hærra atómnúmeri. 

c. Allir aðrir geislavirkir ísótópar, náttúrlegir eða tilbúnir, þar á meðal ísótópar 
góðmálma og annarra málma, er teljast til XIV. og XV. flokks. 

d. Ólífræn og lifræn sambönd þessara frumefna eða ísótópa, hvort sem þau eru 

kemiskt skýrgreind eða ekki og blönduð eða ekki. 

e. Legeringar (aðrar en ferróð-úranium), jafnblöndur og „cermets“, sem innihalda 

eitthvert þessara frumefna eða ísótópa eða ólifræn eða lifræn sambönd þeirra. 

f. Hylki gerð geislavirk í kjarnakljúfa, lítt geislandi eða nýgeisluð. 

Hugtakið ísótópar, sem notað er hér að ofan og í skýrgreiningu á nr. 28.50 og 

28.51, felur einnig í sér efni með auknu innihaldi ísótópa, en hvorki kemisk frum- 

efni, sem finnast í náttúrunni sem hreinir ísótópar, né úraníum breytt í U 235. 

Fosfórjárn (ferrífosfid), sem inniheldur 15% eða meira af fosfór, miðað við þunga, 

einnig fosfórkopar (koparfosfid), sem inniheldur yfir 8% af fosfór, miðað við þunga, 

telst til nr. 28.55. 

Kemisk frumefni (t. d. silíkon 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 skifur, þynnur o. þ. h. teljast þau til nr. 38.19.
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I. Kemísk frumefni. 
Halógen (flúor, klór, bróm og joð): 

Klór 2... 
Ánnað „2... 

Brennisteinn, þurreimdur (sublimed), eða felldur; hlaupkenndur 
(colloidal) brennisteinn ..........0....000. 00... 
Kolefni (einnig kolefnissverta) .........0.000.... 0. 
Vatnsefni, eðalgös og aðrir málmleysingjar: 

Súrefni 00.22.2000. 
Köfnunarefni ........0 0. 
Vatnsefni og eðalgös .........0000.0 0 
ÁnNnað 2... 

Alkalí- og jarðalkalímálmar; sjaldgæfir jarðalkalímálmar, yttrí- 
um og scandíum og blöndur þessara efna innbyrðis; kvikasilfur: 

Kvikasilfur ..........00.20 0 
ÁRNAð .......200 

TI. Ólífrænar sýrur og oxyd málmleysingja. 

Saltsýra og klórsúlfórsýra ..............0000000 00. 
Brennisteinsdíoxyd .............0..%..0.0 nn ne 
Brennisteinssýra oleum ............0....0 000 
Saltpéturssýra, nítreringssýra ...........0000.. 000. 
Fosfórpentoxyd og fosfórsýra (meta-, ortó- og pyró-) ........... 
Arsentríoxyd, arsenpentoxyd og arsensýrur ................... 
Bóroxyd og bórsýra ......0...00020 00 
Aðrar ólífrænar sýrur og önnur súrefnissambönd málmleysingja 
(þó ekki vatn): 

Kolsýra (koldíoxyd} ......00220.00 0000 

Brennisteinstríoxyd .........000.000 00 
Annars ........00 

111. Halógen- og brennisteinssambönd málmleysingja. 
Halógeníd og oxyhalógeníd málmleysingja .................. 
Súlfíd málmleysingja; fosfórtrísálfíd ......................... 

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

Ammóníak, vatnssnautt eða í vatnsupplausn .................. 
Natríumhydroxyd, kalíumhydroxyd, peroxyd natríums og kalíums: 

Vítissódi (natríumhydroæyd) .........0... 0. 
Kalíumhydroxyd, peroxyd natríums og kalíums: 

Kalíumhydroxyd ..........0.020000 0 
Peroxyd natríums og kalíums ........0.002000 0. 

Oxyd, hydroxyd og peroxyd magnesíums, strontíums og baríums 

Zinkoxyd og zinkperoxyd ..........0.....20 0000 
Alúmínoxyd og alúmínhydroxyd, tilbúið kórundum: 

Alúmínoæyd og alúmínhydroæyd .........%.. 0. 
Tilbúið kórundum ......,.00...0 0. 
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Krómoxyd og krómhydroxyd ........0.0.0000 00 
Manganoxyd ...........0.200. 00. 0n ne 
Járnoxyd og járnhydroxyd, leirlitur, enda innihaldi hann járn- 
sambönd, sem nema 70% eða meira miðað við þunga, reiknað 
sem Fe0. .........0..000 000 
Kóbaltoxyd og kóbalthydroxyd ......0.00.0 00 
Títanoxyd ...........00.0. 00 
Tinoxyd (stannóoxyd og stanníoxyð) .......00000.0 0. 
Blýmenja og gul memja ...........0...00 0 
Hýdrazín og hydroxylamín og óííræn sölt þeirra; aðrir ólífrænir 
basar og málmoxyd, hydroxyd og peroxyd 20.00.0000. 

V. Málmsölt og málmperoxysölt ólífrænna sýrna. 

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

Klóríd og oxyklóríd: 
Kalsíumklóríd ............2200 0000. 
ÁAtiað 2... 

Klórit og hypóklórit .............00...00 0 
Klóröt og perklórðt ........0.0.0..0000 0200 
Brómíd, oxybrómíd, brómöt, perbrómöt og hypóbrómit ......... 

Jódíd, oxyjódíd, jódöt og psrjódöt ........00)0..0.000.. 

Súlfíd: pólysúlfíd ...............0.2.0...00.0 00. 

Díthíonit, einnig þótt þau sén blönduð lífrænum efnum til að 
halda þeim í óbreyttu ástandi, enn fremur súlfoxylöt ........... 
Súlfít og thíósúlföt ..............0.00000. 0. 
Súlföt (þ. á m. álún) og persúlföt ....................... 
Nítrit og nítröt: 

Natríum mÍtrit 0... 
Ánað 22.00.0020. 

Fosfit, hypófosfit og fosföt ................000. 0. 

Ársenit og arsenöðt ...........000.. 000 
Karbónöt og perkarbhónöt; ammóníumkarbónat, sem inniheldur 

ammóníumkarbamat: 

Natríumkarbónat (sódi) ........000... 00 
Önnur 0 

Cyaníd og cyanmósölt .............0.00.....00. 00 
Fúlmínöt, eyanöt og tíocyamöt..........0....00000 0. 
Sílíköt, venjulegt natríum- og kalíumsílíkat .................. 
Bóröt og perbórðt .........0.....00.. 000 
Sölt málmsýrna (t. d. krómöt, permanganöt, stannöt) .......... 

Önnur málmsölt og málmperoxysölt ólífrænna sýrna, þó ekki azíd 

VI. Ýmislegt. 

Hlaupkenndir góðmálmar, amalgöm góðmálma, ólífræn eða lífræn 
sölt og önnur sambönd góðmálma, þar með talin albúmínöt, 
próteínöt, tannöt og önnur sams konar sambönd, einnig þótt 
samböndin séu ekki kemískt skýrgreind ...................... 
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Kljúfanleg kemísk frumefni og ísótópar, önnur geislavirk kemísk 
frumefni og geislavirkir ísótópar, ólífræn eða lMfræn sambönd 
þessara frumefna og ísótópa, einnig þótt samböndin séu ekki 
kemískt skýrgreind; legeringar, jafnblöndur og „cermets“, sem 

innihalda eitthvert af þessum frumefnum, ísótópum eða sambönd- 
WBA 0000 
Ísótópar og ólífræn eða lífræn sambönd þeirra, einnig þótt sam- 
böndin séu ekki kemískt skýrgreind, enda teljist ísótóparnir og 
samböndin ekki til nr. 28.30 ...........0...0 00. 
Ólífræn eða lífræn sambönd thóríums, úraníums, sem breytt hefur 

verið í U 235, sjaldgæfra jarðalkalímálma, yttríums eða scandíums, 

einnig þótt þeim sé blandað saman ............0.0....0.000... 
Fljótandi andrúmsloft (einnig þótt eðalgösin hafi verið fjarlægð), 
samþjappað andrúmsloft ................00... 0000. 0 0. 
Vatnsefnisperoxyd (þar með talið fast vatnsefnisperoxyd) ....... 
Fosfíd ............0.0202.02000 

Karbíd (t. d. kísilkarbíd, bórkarbíd, málmkarbíd): 

Kalsíumkarbíd ...........2.0.0.0.. 

Ánnað 2... 

Hydríd, nítríd, azíd, silicíd og bóríd .....................0.... 

Önnur ólífræn sambönd (þar með talið eimað vatn, vatn til mæl- 
ingar á rafmagnsmótstöðu og vatn af áþekkum hreinleika); 
amalgöm önnur en amalgöm góðmálma .................... 
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29. kafli. 

Lífræn kemísk efni. 

Athugasemdir: 

Sé ekki annars getið í skýrgreiningum hinna einstöku tollskrárnúmera þessa kafla, 
tekur hann einungis til þeirra efna, er hér skulu talin: 

1. 

=)
 

a. 

b. 

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

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

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

acykliskra karbonhydrida (nema stereóisómerum), jafnt mettuð sem ómettuð 

(27. kafli). 
Vörutegundir, sem teljast til nr. 29.38—29.42, að báðum númerum meðtöldum, 
eða sykureter og sykurester og sölt þeirra, sem teljast til nr. 29.43, eða vöru- 
tegundir, sem teljast til nr. 29.44, einnig þótt þær séu ekki kemiskt skýrgreindar. 
Efni þau, sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan, uppleyst í vatni. 

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

lausnarefni en vatni, enda sé það vanalegt og nauðsynlegt að hafa efni þessi í 
uppleystu formi af öryggisástæðum eða sökum flutningshæfni og upplausnarefnið 

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

Efni þau, sem nefnd er í a-, b-, c-, d- eða e-lið hér að ofan og blönduð hafa 

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

flutningi. 

Efni þan, sem nefnd eru í a-, b-, c-, d-, e- og f-lið hér að ofan og blönduð hafa 

verið rykvarnar-, litunar- eða ilmefni til auðkennis eða af öryggisástæðum, enda 

verði efnin sjálf ekki við þá blöndun hæfari til notkunar í sérstöku skyni en 
hinna algengu nota. 

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

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

efni. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

h. 

i. 

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

Etanól (nr. 22.08 eða 22.09). 

Metan og própan (nr. 27.11). 
Kolefnissambönd nefnd í athugasemd 2 við 28. kafla. 

Þvagefni (urea) (nr. 31.02 eða 31.05 eftir atvikum). 
Litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu (nr. 32.04), tilbúin lifræn litarefni (þar með 

taldir pigmentlitir), tilbúnir lífrænir, ljósnæmir litir, bleikjandi lífræn efni, er 

festast við trefjarnar, og náttúrlegt indigó (nr. 32.05) og litir og önnur litarefni 
mótuð til smásölu eða í smásöluumbúðum (nr. 32.09). 

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

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

til notkunar í kveikjara í hylkjum, sem ekki taka meira en 300 cm8 (nr. 36.08). 
Eldslökkvandi efni í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars konar hylkjum til 

notkunar í sama skyni í nr. 38.17, blekeyðandi efni í smásöluumbúðum í nr. 

38.19. 
Efni til ljóstækniáhalda, t. d. etylendiamintartrat (nr. 90.01). 

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

Þessara númera. 

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

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

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

greiningu tollskrárnúmers 29.30. 
a, Esterar myndaðir úr lífrænum sýrum, er teljast til kafla í flokkum I— VII, og 

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

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

b. Esterar myndaðir úr etanóli eða glyceróli með sýrueinkennandi lífrænum sam- 

böndum, sem teljast til undirkaflanna I--VI, flokkast í sama tollskrárnúmer og 

viðkomandi sambönd með sýrueinkennum. 

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

ólífrænum bösum, flokkast á sama hátt og viðkomandi ester. 

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

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

sýra eða fenól. 

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

Til nr. 29.31—-29.34 teljast lífræn sambönd þvi aðeins, að sameindir þeirra séu, auk 

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

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

við kolefnisatómin. 

Tollskrárnúmer 29.31 (lífræn brennisteinssambönd) og 29.34 (önnur ólifræn- 

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

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

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

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

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

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

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

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

alkóhóli með marggildum sýrum, hringliða úreída og hringliða thíoúreida, imida 

marggildra sýrna, hexametylentetramins og trímetylentrinitramins. 

  

  

    
  

Frá !/, Frá !/, Frá }/, 
1974 1975 1976 

A EA EJA E 

I. Karbonhydríd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nitrósóderi- % %|% % |% | % 

vötum þeirra. 
29.01 Karbonhydríd: 

10 Styren ......... ANAS 9 9 0 

Annað: 
21 Acetylen .....00.0000 00 r nr 30 21(27 17(24| 14 

22 Arómatísk karbónhydríd, önnur en styren ............ 1 7 0 

29 Önnur .........0000 000. 9 9 0 

29.02 00  Halógenderivatar karbonhydrída ............0...00....0000.. 9 9 0, 

29.03 00  Súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar karbonhydrída ............... 9 9 0 

TI. Alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- | 

og nítrósóderivötum þeirra. | 

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

nítrósóderivötum þeirra: | 

10 Metanól (metvlalkóhól) ........22..000 nr 9 9 0) 

Annað: | 

21 Etylenglvkol (frostlögur) ......0.0.0%0.. 0000... 35 35 35) 

29 Annars .........00..s ss 9 9 0,



Nr. 6. 

29.05 00 

29.06 00 

29.07 00 

29.08 00 

29.09 00 

29.10 00 

20.11 

ol 

09 

29.12 00 

29.13 00 

29.14 

01 

02 

09 

56 

Hringliða alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og mitrósóderi- 

vötum þeirra .........,.......20. 0. 

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

og nítrósóderivötum þeirra. 
Fenól og fenólalkóhól .........0.0.0.0... 0 
Halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar fenóla og fenólalkóhóla 

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

súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra. 

Eter, eteralkóhól, eterfenól, eteralkóhóifenól, alkóhólperoxyd og 
eterperoxyd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum 
þeirra ........... 
Epoxyd, epoxyalkóhól, epoxyfenól og epoxyeter með þrí- eða fjórlið- 
uðum hringjum ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nitrósóderivötum 
þeirra 2... 
Acetöl og hemiacetöl ásamt einföldum og samsettum acetölum og 
hemiacetölum mynduðum úr atómhópum með súrefnisatómum að 
einhverju leyti, enn fremur halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 
vatar þessara efna ..................0...... 000 

V. Aldehyd. 
Aldehyd, aldehydalkóhól, aldehydeter, aldehydfenól og önnur 
aldehyd (einföld eða samsett) með atómhópum mynduðum að 
einhverju leyti úr súrefni; hringliða fjölhlutasambönd (pólymers) 
af aldehydum, paraformaldehyd: 

Formaldehyd og formalín „...........00.0 0... 
Afað 0... 

Halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar efna þeirra, er teljast 
til mr. 29.11 ......... 

VI. Keton og quinon. 

Keton, ketonalkóhól, ketonfenól, ketonaldehyd, quinon, quinon- 
alkóhól, quinonfenól, quinonaldehyd og önnur keton og quinon 
(einföld eða samsett) með atómhópum mynduðum að einhverju 
leyti úr súrefni ásamt halógen-, súlfó-, nítró. og nítrósóderivötum 
þessara efna ...........0........0. 0... 

VII. Karboxsýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur og peroxyd 
þeirra, ásamt halógen-, súlfó., nítró- og nítrósóderivötum þeirra. 

Einbasískar karboxsýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur og 
peroxyd þeirra, einnig halógen-, súlfó-, nítró- og mítrósóderivatar 
þessara sýrna: 

Ediksýra, sölt hennar, esterar og anhydríd ............... 
Maurasýra .........0.0.....0..0 000. 
Annað ...........000 

5. mars 1974. 

  

  

Frá !/, Frá !/, Frá 1/, 
1974 1975 1976 

A EJA EJA E 
0, 0/ 0/ 0/ 0/ 
0 40 40 | (9 40 40 

9 9 0 

)) Q 0 

9 9 0; 

9 9 0! 

7 7 0) 

| 

9 9, 0, 

| 
| 

5 5, 0! 
9 9 0 

| 
9 9 0 

| 

| 
9 oo 

| 

9) 9 0, 
0, 0 0. 
9, 9 | 0    
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29.15 

29.16 

29.17 

29.18 

29.19 

29.20 

29.21 

29.22 
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29.24 

29.25 
29.26 

29.27 
29.28 
29.29 
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29.31 
29.32 
29.33 
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29.36 
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00 

00 

00 
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00 
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00 

00 

00 
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00 
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00 

00 
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00 
00 
00 
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Fé | Fái | Frá 1), 
1974 1975 1976 

A E|A E|aA E 

%0 190 190 | % þ% 1% 
Tví- eða margbasískar karboxsýrur og anhydríd, halógeníd, | | 

peroxysýrur og peroxyd þeirra, einnig halógen-, súlfó-, nítró- og 
mítrósóderivatar þeirra sýrna ...................0.......... 9 9) 0, 
Alkóhól-, allehyd-, keton- og fenól-karboxsýrur og aðrar karbox- | 

sýrur (einfaldar eða samsettar) með atómhópum mynduðum að 
einhverju leyti úr súrefni ásamt anhydríðum, halógenídum, 
peroxysýrum og peroxydum þeirra og enn fremur halógen-, súlfó-, | 
nítró- og nítrósóderivatar þessara sýrma ...,...............0... 9 9 0 

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

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

nítrósóderivötum ............000000..0 022 9 9; ið) 
Ester saltpéturssýrlings og saltpéturssýru ásamt halógen-, súlfó., | 
nítró- og mítrósóderiyötum ..........0.0...0..0.0.00000 00. 9 9 0 
Ester fosfórsýru ásamt söltum (hér með talin laktófosföt) og | 
halógen-, súlfó., nítró- og nítrósóderivötum ................. 9 9 0 

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

sóderivötum ...........0..0...00.0.. 9! 9! 0 
Ester annarra ólífrænna sýrna (þó ekki af hydrógenhalógenídum) | 
ásamt söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum „. 9 9, 0 

IX. Köfnunarefnissamhönd. | 

Ai 0... 9 9) 0! 
Arnín (einföld eða samset) mynduð úr atómhópum með súrefnis 
atómum að einhverju leyti ...................00. 00. 9 9 0 
Kvaterner ammóníumsölt og hydroxyd; lestin og önnur fosfór- | 
amínólípid .............0000000.2 0... 9 91 0 
Karboxyamíd; kolsýruamíd ....................... 00. 9 9; 0 | 

Karboxyimíd (einnig ortó-benzóiksulfimíd og sölt þess) og imín | | 
(einnig hexametylentetramín og trímetylentrínítramín) ......... 9 9 0 
Nítril ..................0...0 9, 9 0 

Díazó-, azó- og azoxydsambönd ................0...0......0... 9 9) 0 
Lífrænir derivatar af hydrazíni og hydroxylamíni .............. 9 9 0 
Sambönd með annars konar atómhópum, sem að einhverju leyti | 

eru úr köfnunarefni ........................00 00. 9 9 | 0 

| 
X. Ólífræn.lífræn sambönd og mishringliða sambönd. | | 

Lífræn brennisteinssambönd ....................... FA () 9 | 0 | 

Lífræn arsensambönd „..................0... 0000... 9 9) 0, 

Lífræn kvikasilfursambönd ......................0.0 00... 9 9) 0) 
Önnur ólífræn-lífræn sambönd .................00..0. 9 9 0 
Mishringliða (heteróeyclísk) sambönd; núkleinsýrur .„......,...., 9 9! 0 
Súlfónamíd .................000.0.2 0000 91 91 0 

Súltón og súltöm ...........0.0.0....0000 0. 9 9! 0) 

A 8
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29.38 00 

29.39 00 

29.40 

ol 

09 

29.41 00 

29.42 00 

29.43 00 

29.44 00 

29.45 00 

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

Próvítamín og vítamín, náttúrleg eða tilbúin (þar með talin náttúr- 
leg konsentröt), derivatar þeirra notaðir aðallega sem vítamín, og 
blöndur þessara efna, einnig í upplausn ................0.000.. 
Hormón, náttúrleg eða tilbúin; derivatar þeirra; önnur steroíd 

notuð aðallega sem hormón ........0..0..000nsnnnn nr 
Enzym: 

Ostahleypir .....20.0.2. 0. 
Enzym (önnur en ostahleypir) .....000..0000 0... 

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

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

öðrum derivötum þeirra ............0..020 000. 

Jurtaalkalóíd, náttúrleg eða tilbúin, ásamt söltum, eterum, 

esterum og öðrum derivötum þeirra ...................0..0.. 

XIII. Önnur lífræn sambönd. 

Sykur, kemískt hreinn, nema sykrósi, glúkósi og laktósi; sykur- 

eterar og sykuresterar og sölt þeirra, nema vörur í nr. 29.39, 

29.41 og 29.42 ........0000 00 
Antibíótika FIRRA 

Önnur lífræn sambönd ..........0.000000 000. 

5. mars 1974. 
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30. kafli. 

Vörur til lækninga. 

Athugasemdir: 

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

sykursjúkum mönnum eða öðrum sjúklingum, matvæli með auknum vitaminstyrk, 

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

annað hvort 

a. framleiðsla, sem inniheldur tvö eða fleiri efni, sem eru blönduð eða sett 

saman til notkunar sem læknislyf eða lyf til að koma í veg fyrir sjúkdóma. 

b. óblönduð framleiðsla til notkunar í sama tilgangi eða mótuð, eða umbúin til smá- 

sölu á þann hátt, sem venjulegt er um læknislyf eða lyf til að koma í veg fyrir 

sjúkdóma. 

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

skoðast eftirgreindar vörur: 

A. Sem óblönduð framleiðsla: 

1. Óblönduð efni leyst upp í vatni. 

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

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

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

skiptir þá ekki máli, hvert upplausnarefnið er. 

B. Sem blönduð framleiðsla: 

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

2. Plöntuextraktar unnir úr blöndu af efnum úr jurtaríkinu. 
3. Sölt þurrkuð úr ölkelduvatni að nokkru eða öllu leyti. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vatn frá eimingu rokgjarnra olía úr jurtaríkinu og vatnsupplausnir slíkra olía til 
lækninga (nr. 33.05). 

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

sjúkdóma (nr. 33.06). 

c. Sápa og aðrar vörur í nr, 34.01, sem innihalda lyf. 

3. Til nr. 30.05 telst einungis: 

a. Dauðhreinsað girni (catgut) lil læknisaðgerða og annað dauðhreinsað etni til 

notkunar í sama skyni. 

b. Dauðhreinsað laminaria og laminariastifti (parastifti). 

c. Dauðhreinsuð efni til að stöðva blæðingar, enda geti líkaminn tekið þau til sín. 
d. Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir og rannsóknarefni við læknisskoðanir 

til notkunar útvortis eða innvortis (þó ekki vörur þær, er teljast til nr. 30.0), 

jafnt óblönduð efni í skömmtum sem blönduð efni. 

  

e. Prófefni til blóðflokkunar. 

f. Sement til tannviðgerða og annað tannfyllingarefni. 

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

Frá !' Frá !/ Frá !/, 
1974 1975 1976 

  

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

extraktar af kirtlum eða öðrum líffærum eða úr safa þeirra til 
lækninga; önnur efni úr dýraríkinu framleidd til að lækna eða 

koma í veg fyrir sjúkdóma, enda séu þau ekki talin eða innifalin 
annars staðar .....,........0000000 00 15 15 15 

30.02 00  Antísera, bóluefni, toxín og hreinræktaður sýklagróður (hér með 
talinn smáverugróður, sem komið getur af stað gerjun, þó ekki 
ger) ásamt öðrum þess konar vörum .........0.00. 000... 15, 15 15    



30.03 

30.04 

30.05 

0l 

09 

00 

00 

60 

Lyf, einnig til dýralækninga: 
Sælgæti (medicated swcets) .........0.. 

Atinað 2... 
Vatt, bindi og aðrar þess konar vörur (t. d., sáraumhúðir, hefti- 

plástar, bakstrar) gegndreyptar með efnum til lækninga eða í smá- 
söluumbúðum, sem bera þess greinileg merki, að um vörur til 

lækninga sé að ræða (að undanteknum vörum nefndum í 3. lHð 
athugasemdanna við þennan kafla) ...........0....0....0.0... 

Áðrar vörur til lækninga ........... AR 

  

  

5. mars 1974. 

Frá 1/ | Frá !// | Frá 1), 
1974 1975 1976 

A EA E|A E 

0/ 0/ o/ |o/ o/ 0/ 
„Oo Að /O (0 (0 Fá 

10 70 70 

15 15 15 

35 35 35 

351 35, 351    
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31. kafli. 

Áburður. 

Athugasemdir: 

Til tollskrárnúmers 31.02 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki 

mótaðar eða í smásöluumbúðum eins og lýst er í nr. 31.05: 

1. 

2. 

4. 

A. 

B. 

C. 

D. 

Vörur, sem ein eða önnur eftirgreind lýsing á við: 

1. Natríumnitrat, sem inniheldur ekki meira en 16,3% af köfnunarefni, miðað við 

þunga. 
2. Ammóníumniítrat, einnig kemískt hreint. 

3. Ammóníumsúlfatnitrat, einnig kemískt hreint. 
4. Ammóníumsúlfat, einnig kemiskt hreint. 

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

þunga. 

6. Kalsíummagnesíumniítrat, einnig kemískt hreinsað. 

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

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

8. Þvagefni (urea), einnig kemiskt hreint. 

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

ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

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

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

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

Fljótandi áburður úr vatns- eða ammóníakupplausn ammóníumnitrats eða þvag- 
efnis, sbr. málsgr. 1 A, eða blöndum þessara efna. 

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

smásöluumbúðum eins og lýst er í nr. 31.05: 

A. 

Í 

Vörur, sem ein eða önnur eftirfarandi lýsing á við: 

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

leg kalsíumalúminfosföt, sem sætt hafa sams konar meðferð. 

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

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

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

ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

Áburður búinn til úr einhverjum þeirra efna, sem nefnd eru í A- eða B-lið hér 
að ofan, og blandaður kalki, gipsi eða öðrum ólífrænum efnum, sem ekki hafa 

áburðargildi, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

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

smásöluumbúðum eins og lýst er í tollskrárnúmeri 31.05: 

A. 

B. 

Vörur, sem ein eða önnur eftirgreind lýsing á við: 

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

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

3. Kalíumklórid, einnig kemiskt hreint (þó ekki vörur nefndar í 6. málsgr. c). 

4. Kalíumsúlfat, sem inniheldur í mesta lagi 52% KO miðað við þunga. 

5. Kalíummagnesíumsúlfat, sem inniheldur í mesta lagi 30% Ks0 miðað við 

þunga. 

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

ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

Mónóammónium- og díammóníumfosföt, einnig kemískt hrein, og blöndur þeirra 

teljast til nr. 31.05.
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5. Magnhlutföll þau, sem um er getið í málsgreinunum í A, 2 A og 3 A, skulu miðast við 

þurrefni efnisins. 

6. Til þessa kafla telst ekki: 

  

  

a. Dýrablóð, er telst til nr. 05.15. 
b. Aðgreind, kemískt skilgreind sambönd (þó að undanteknum efnum þeim, sem 

nefnd eru í málsgreinunum 14, 2A, 3A og 4). 

c. Ræktaðir kalíumklóridkristallar (aðrir en til ljóstækniáhalda), sem vega a. m. k. 

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

nr. 90.01. 

- Frá 1/, | Frá 1/ | Frá !/, 
1974 1975 1976 

a Ea EA ÉE 

% | % % % og 0 

31.01 00  Gúanó og önnur náttúrleg áburðarefni úr jurta- og dýraríkinu, 

einnig blönduð saman, enda hafi efnin ekki sætt kemískri meðferð 0 0 0 

31.02 Köfnunarefnisáburður úr steinaríkinu eða kemískur köfnunar- | 

efnisáburður: 

10 Natríumnítrat náttúrlegt ..........0.2200 0 0 0 
Annar köfnunarefnisáburður : | 

21 Kalkammonsaltpétur ........0..0020000 000 0 0, 0 

22 Kalksaltpétur (kalsíumnítrat) ............0.0..0 0; 0 0 
23 Tröllamjöl (kalsíumeyanamíd) ...........00. 0... 0 0, 0 
29 Annars ........20200.. 0. 0, 0 0 

31.03 Fosfóráburður úr steinaríkinu eða kemískur: 

10 Tómasgjall (thomasfosfat) ......0.0.20 00 0 0, 0 
Annar fosfóráburður : 

21 Súperfosfat ..........2002000 nr 0 0 0 

29 Annars .......2000000 sr 0 0 0 

31.04 Kalíáburður úr steinaríkinu eða kemískur: 

10 Kalísölt óhreinsuð, náttúrleg ............0..000 0. 0, 0 0 
Annar kalíáburður: | 

21 Kalíumklóríd ...............020 00... 0 0 0 

22 Kalíumsúlfat ................02.0 0002. 0, 0 0 

29 Annars ........2002 0000 0 0 0 

31.05 Annar áburður; hvers konar áburður, sem telst til þessa kafla og er 

mótaður í töflur eða svipað form, eða er í svo smáum umbúðum, að 
hvert stykki vegi 10 kg eða minna brúttó: | | 

01 Nítróphoska ...........02200000. 0. 0 0, 0 
02 Áburður í smásöluumbúðum 10 kg eða minni, svo og áburður | 

í töflum 0. þh. 0... 40 40 40 

09 Annars „........ 000. 0,   0.  
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32. kafli. 

Sútunar- og litextraktar, sútunarsýrur og derivatar þeirra, litarefni, lökk og aðrar 

málningavörur, kítti, spartl, prentlitir, blek og túsk. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

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

til nr. 32.04 eða nr. 32.05, ólífræn ljósnæm efni í 32.07 ásamt litum og öðrum litar- 

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

b. Tannöt og aðrir tanníndecrívatar þeirra efna, sem teljast til nr. 29.28--29.42, 29.44 

eða 35.01—-35.04. 
Til nr. 32.05 teljast blöndur ætlaðar til framleiðslu á azólitarefnum á spunatrefjum 

gerðar úr díazóníumsöltum og tengiliðum til myndunar litarefnisins og haldið með 
sérstökum efnum í óbreyttu ástandi. 

  

  

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

lífrænum litarefnum (þar með talin pigment), litlökkum eða öðrum litandi efnum 
og sé framleiðslan ætluð til blöndunar í plast, gúmmí og önnur þess konar efni í 
litunar skyni eða til tilbúnings á litum til prentunar á vefnaði. Til þessa númers 
teljast þó ekki tilreiddir pigmentlitir, sem nr. 32.09 tekur til. 

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

i nr. 39.01—-39.06, í rokgjörnum lifrænum upplausnarefnum, enda sé upplausnar- 

efnið meira en 50% upplausnarinnar, miðað við þunga. 

5. Orðið litarefni í þessum kafla tekur ekki til efna, sem notuð eru sem fylliefni í olíu- 

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

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

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

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

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

Frá 4 | Frá /, | Frá 
1974 1975 | 1976 

a Ea E|A E 

% (% 1% '% þ% | % 
32.01 00  Sútunarefnaextraktar úr jurtaríkinu .................0....... 0 0, 0; 
32.02 00 Sútunarsýrur (tannin), þar með talið galleplatannín dregið út með | | 

vatni, ásamt söltum þeirra, eterum, esterum og öðrum derivötum  Ó) 0 0 | 

32.03 00 Tilbúin lífræn og ólífræn sútunarefni: framleiðsla til sútunar, | 
einnig þótt hún innihaldi náttúrleg sútunarefni; enzymfram- | 
leiðsla til forsútunar (t. d. af enzympankreas- eða gerlauppruna)  O 0 0 

32.04 00 Litarefni úr jurtaríkinu (þar með taldir viðarlitarextraktar og aðrir | 
litarextraktar úr jurtaríkinu, þó ekki indígó) eða úr dýraríkinu 7 7 0 

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

trefjarnar; náttúrlegt indígó .............00000 000... nn... 1 Ki 0 
32.06 00 Litlökk (súbstrat pigment) ...........0...0%0 000. enn. 7 1 0 
32.07 00 Önnur litarefni; ólífrænir, ljósnæmir litir ..................... 7 7 0 
32.08 00 Tilreidd pigment, tilreidd gruggunarefni og tilreiddir litir, smelt     og annar glerungur, fljótandi, pljáamyndandi efni og önnur þess | |



Nr. 

32.09 

01 
02 

03 
04. 
09 

32.10 00 

32.11 00 
32.12 00 

32.13 
10 
20 

6. 64 

konar framleiðsla, sem notuð er við leirmunagerð, smeltun og 

glergerð; engober (slips); glerfrit og annað gler sem duft, korn 
eða fögur ..........000.02. 000 
Lökk, tær eða með pigmenti; distemper, vatnslitir til litumar á 

leðri o. þ. h.: málning og lökk; pigment rifin í línolíu, Jarðterpen- 

tínu, fernis eða öðrum svipuðum efnum notuðum við framleiðslu á 
málningu; prentþynnur; litir og önnur litarefni mótuð til smásölu 
eða í smásöluumbúðum: 

Blakkfermis 22.02.0000... 
Prentþynnur ......2000002 00 

Áldeig 2... 
Bæs 20.00.0000 
Áfitað 2... 

Litir til lístmálunar, kennslu, auglýsingagerðar, litblæbreytinga og 
annars þess konar, í töflum, skálpum (túbum), krukkum, flöskum, 

skálum eða öðru svipuðu, þar með taldar litasamstæður með eða 
án pensla, skála, litspjalda eða annars, er málum heyrir til ...... 
Þurrkefmi ............00.. 000. 
Kítti, spartl og önnur fylli- eða þéttiefni; óeldföst yfirborðsefni; 
ágræðslukvoða ..............00000000 0000. 
Blek, prentlitir og aðrir þess konar litir: 

Prentlitir .........000 0. 

5. mars 1974. 

  

Frá 1, | Frá í) | Frá?) 

  

1974 1975 1976 

A EJA E|A E 

0/ o/ þo/ (0, þo/ | or 
(6 0 (0 0 {0} “0 

T 7 0 

30 2127 17|24 1 14 

55 3550 30|45 24    
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33. kafli. 

Rokgjarnar olíur úr jurtaríkinu og resinóíd; ilmvötn, 

hreinlætis- og snyrtivörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 
c. 

Framleiðsla gerð að nokkru leyti úr alkóhóli til notkunar í drykkjarvörur til 

bragðbætis, sem telst til nr. 22.09. 

Sápa og aðrar vörur, sem teljast til nr. 34.01. 
Terpentinolia og önnur efni, sem teljast til tollskrárnúmers 38.07. 

2. Til nr. 33.06 teljast m. a.: 

  

  
  

  

a. Tilbúinn lyktareyðir fyrir hýbýli, 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 lyktareyði fyrir hýbýli, 

og eru í smásöluumbúðum, er gefa slíka notkun til kynna. 

Frá 7, | Frá 1/, | Frá í), 
974 1975 1976 
A EA E|JA E 

% 1% |%|% |}% | % 
33.01 00  Rokgjarnar olíur (einnig terpensnauðar), fljótandi eða fastar; 

resimÓfd ..............0.020000 sn sn 15! 15| 0 

33.02 00  Terpenríkar aukaafurðir af rokgjörnum olíum ................ 15 | 15 0 
33.03 00  Konsentröt af rokgjörnum olíum í feiti, órokgjörnum olíum, | 

vaxi eða öðru þess háttar, fengin með enfleurage eða maceration 15) 15) 0 
33.04 Blöndur af tveim eða fleiri ihmandi efnum (náttúrlegum eða til- | | 

búnum) og blöndur (þar með taldar alkóhólupplausnir) að megin- 
efni úr einu eða fleiri þessara efna, enda sé um að ræða hráefni til | 
ilmvatnsgerðar, matvæla- eða drykkjaframleiðslu eða annars iðn- | 
aðar: 

ol Bragðbætandi efni tiliðnaðar ............0..0.000...00.. 10, 10 0 
02 Ilmefni tiliðnaðar .............0000000 00. 10 10 0 
03 Bökunardropar .......20200000 000. 27 18(24/15|21| 12 
09 Annað ......0.00000.0n enn 10 10 0 

33.05 00 Vatn frá eimingu rokgjarnra olía og vatnsupplausnir slíkra olía, 
einnig þótt nota megi tillækninga .......................... 20 20 0 

33.06 Ilmvötn, hreinlætis- og snyrtivörur: 
ol Hárliðunarvökvar, hárliðunarduft, hárlakk, hárlitir, hárkrem, 

hárþvottalögur (shampoo) og önnur hársnyrtiefni ......... 90 | 6080 '50| 701 40 
02 Andlitsduft ...........2.2000000 00. 100 100. {100 
03 Húðkrem, húðolía, rakspritt, freyðiböð og önnur húðvötn | 

Ót. ad. 2... 90 | 6080} 50| 70} 40 
04. Ilmvötn ..........000200 0000 35 35 35 
05 Naglasnyrtiefni ..............000000 000 90 | 60/80|50| 70| 40 
06 Rakkrem .........00020000 nun 100 100 100 
07 Tannsnyrtiefni .........000000000. nan nn 45 |30|40)25|35| 20 
08 Varalitur ........000020000000 enn 100 100 100 
ll Tilbúinn lyktareyðir fyrir hýbýli .............00....00.. 90 | 6080 | 50| 70} 40 
19 Átinað ....20.00000000 nan 100 100 100           

A9
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34. kafli. 

Sápa, lífræn yfirborðsvirk efni, þvotta- og hreingerningarefni, smurefni, 

tilbúið vax, tilreiddar vaxblöndur, fægi- og ræstiefni, kerti og aðrar 

þess konar vörur, mótunarefni og vax til tannviðgerða. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 
b. 

Aðgreind, kemiskt skýrgreind efni. 
Tannkrem, rakkrem og hárþvottaefni, enda þótt vörur þessar séu gerðar að ein- 

hverju leyti úr sápu eða lifrænu yfirborðsvirku efni (nr. 33.06). 

2. 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. sótthreinsandi efnum, 
slipiefnum, fylliefnum eða lyfjum). Vörur, sem innihalda slípiefni, 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. 

3. Sem olíur unnar úr jarðolíu eða olíur unnar úr tjörukenndum efnum í nr. 34.03 skoð- 

ast einungis vörur þær, sem skýrgreindar eru í 3. athugasemd við 27. kafla. 

4. Sem vaæblöndur, sem hvorki eru jafnblandaðar né innihalda upplausnarefni, í nr. 

34.04 skoðast einungis: 

  

  
  

  

A. Blöndur af vaxi úr dýraríkinu, blöndur af vaxi úr jurtaríkinu eða blöndur af 

tilbúnu vaxi. 
B. Blöndur ýmiss konar vaxtegunda (úr dýraríkinu, úr jurtaríkinu, úr steinaríkinu eða 

tilbúnar). 

C. Vaxkenndar blöndur, sem eru ekki jafnblandaðar og innihalda ekki upplausnar- 

efni, gerðar að meginstofni úr einni eða fleiri vaxtegundum og innihalda auk 

þess feiti, harpix, steinefni eða annars konar efni. 

Til þessa númers telst ekki: 

a. Vax það, sem telst til nr. 27.13. 

b. Óblandað vax úr dýra- eða jurtaríkinu, sem einungis hefur verið litað. 

Frá 1) | Frá 7), | Frá }), 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

% 1% |% 1%|%1| % 
34.01 Sápa; lífrænar yfirborðsvirkar vörur og efnablöndur til notkunar | 

sem sápa í stykkjum eða mótuðu formi, einnig þótt þær innihaldi | | | 
ekki sápu: | | 

ol Blautsápa ........0000000.00nsnnen se 15 |50(65/40|55, 30 
02 Handsápa (toiletsápa) ........020000000 nes nn 15 | 50(65/40|55, 30 
03 Raksápa ......000000000n snar 75 | 50|65|40155| 30 
04 Sápa, föst, til þvotta og hreingerninga (önnur en sú, sem | | 

su telst til nr. 34.01.02 og nr. 34.01.03) ......000000 0... 75 | 50 | 65 | 40|55| 30 
05 Sápuspænir og sápuduft ARNARS ARA 75! 50|65 40|55' 30 

"09 Lyfjasápa og önnur sápa en sú, sem telst til nr. 34.01.01- | | 
7 34,01.05 22.00.0220. 75 50|65 40|55 30 

34.02 - Lífræn yfirborðsvirk efni; yfirborðsvirkar efnablöndur, þvotta- og | | | 
- ræstiefni, einnig þótt þau innihaldi sápu: | | 

Hrein, óblönduð, lífræn yfirborðsvirk efni: | 
ol Anionvirk efni .........00..0000 00 15 15! 0 
02 Ekki-ionvirk efni ...........0.0 0000 15, 15 0 
03 Kationvirk efni ..........02202. 0000. 15) 15 0 
04 Önnur .....02000000 eens 15, 15, 0,    
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34.03 

34.04 

34.05 

34.06 
34.07 

05 
09 
00 

00 

ol 
02 
03 
04 
09 
00 
00 

Lífrænar yfirborðsvirkar efnablöndur: 
Þvotta- og ræstiefni, einnig þótt þau innihaldi sápu 
Aðrar .........220000 0 

Smgrefni og efnablöndur notaðar við olíu- og fitumeðferð vefnaðar, 

leðtirs eða annarra efna, þó ekki efnablöndur, sem innihalda 70% 

eða meira, miðað við þunga, af olíum unnum úr jarðolíu eða 
olíum unnum úr tjörukenndum efnum ..............0......... 
Tilbúið vax (þar með talið vax leysanlegt í vatni), vaxblöndur, 

sem hvorki eru jafnblandaðar né innihalda upplausnarefni ...... 
Fægi- og gljáefni fyrir skófatnað, húsgögn, gólf eða málma, 

ræstiduft og aðrar þess konar vörur, þó ekki vaxblöndur, sem 
teljast til nr. 34.04.00: 

Bón alls konar ........0200000 000. nn 
Ræstiduft .........000.2. 0000 nn sn 
Skóáburður og leðuráburður ........0000000 000... 0... 
Slípiefni ........0..0..00 nn nn 
Annað ......020000n nes 

Sterín-, paraffín- og vaxkerti ásamt öðrum þess konar vörum . 
Mótunarefni (þar með talin mótunarefni ætluð börnum til dægra- 
styttingar og samstæður af mótunarefni); vax og annað mótunar- 
efni til tannviðgerða í plötum, stöngum, skeifulaga eða öðruvísi í 
lögun .........00020000 nn 

  

  
  

  

          

Nr. 6. 

Frá 1/, | Frá !/, | Frá !), 
1974 1975 1976 

A EJA E|A E 

% 1% 1% 1% |% | % 

75 | 50| 65 40|55, 30 
15 | 50| 65 40 55, 30 

| | 
| | 

2 2 0. 

10. 10 0 

75 | 50|65 40|55 | 30 
15 50| 65! 40|55| 30 
go. |gso. |g0 
10, |10 0 
go' |go' |go 
15 5065 40|55| 30 

35, l3s. 135
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35. kafli. 

Próteín, lím og klístur. 

Athugasemdir: 

Til þessa kafla telst ekki: 

1. a. Prótein, sem ætluð eru til lækninga (nr. 30.03). 

b. Póstkort og önnur grafísk verk úr gelatíni (49. kafli). 
2. Sem dextrín í nr. 35.05 teljast vörur úr sterkjuúrgangi með lækkuðu sykurinnihaldi 

10% eða minna, er nefnast í þurru formi dextrósi. Slíkar vörur með lækkuðu sykur- 

innihaldi yfir 10% teljast til nr. 17.02. 
  Frá 1) | Frá í/ | Frá !), 

1974. 1975 1976 
A EA E|A E 

% 1% |% |% |% | % 

  

  

35.01 00  Kaseín, kaseínöt og aðrir kaseínderivatar, kaseínlím ........... 27|18|24/15|21) 12 

35.02 00  Albúmín, albúmínöt og aðrir albúmínderivatar ................ 9 9 0 
35.03 Gelatín (þar með talið gelatín í ferhyrndum plötum, einnig þótt 

þær séu litaðar eða unnar á yfirborðinu) og gelatínderivatar; lím 
unnið úr beinum, húðum, sinum eða öðru þess háttar, fiskilím,; 

  
matarlím: 

01 Lím annað en matarlím .........000000 000. nn. 27/18|24/15|21| 12 
09 Annað ......000000 00 70 70 70 

35.04 00  Pepton og önnur prótein og derivatar þeirra; húðaduft, einnig | 
þótt það hafi krómsaltameðferð ..............00..00.000000.. 12 12 0 

35.05 00  Dextrín og dextrínklístur; uppleysanleg eða brennd sterkja; sterkju- 
klístur ..........200000000 00 12 12 0 

35.06 Límblöndur, ót. a.; hvers konar efni, sem nota má til límingar og | 

eru í smásöluumbúðum, sem bera það með sér, að um lím sé að 

ræða, enda vegi innihald í hverju stykki ekki meira en 1 kg: 
ol Í smásöluumbúðum, enda vegi innihald í hverju stykki ekki 

meira en lkg ........0.00000000snnnennresnenn nn 35 24|30120|25| 16 
09 Annars ........2000000ene ns 27) 18(24(15(21| 12        
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36. kafli. 

Sprengiefni; flugeldar og skrauteldar; eldspýtur, kveikilegeringar 

og tiltekin eldfim efni. 

Athugasemdir: 

Til þessa kafla teljast ekki aðgreind, kemiskt skýrgreind efni önnur en þau, sem 1. 

2. 

nefnd eru í a- og b-lið 2. athugasemdar þessa kafla. 

Til nr. 36.08 telst einungis: 

Nr. 

a. Metaldehyd, hexametylentetramin og önnur þess konar efni, enda séu þau mótuð 

(t. d. í töflur, stengur eða á annan svipaðan hátt) og ætluð til notkunar sem 
eldsneyti, enn fremur eldsneyti að meginefni úr alkóhóli og annað svipað tilbúið 
eldsneyti sem fast efni eða deig. 

b. Fljótandi eldsneyti (t. d. benzin) til notkunar í kveikjara, enda sé það í hylkjum, 
er ekki taka meira en 300 cmö. 

c. Bik- og harpixblys, eldkveikjarar og aðrar þess konar vörur. 
  

36.01 
36.02 
36.03 
36.04 

36.05 
36.06 
36.07 
36.08 

00  Púður ...........02220000 000 
00 — Sprengiefni tilbúin til notkunar, þó ekki púður ................ 
00 Kveikiþráður, sprengiþráður ...............0.000000 0... ..000. 
00 — Hvellhettur og önnur þess konar kveikiefni til notkunar við 

sprengingar .........0000000000nns rr 
00 — Flugeldar, skrauteldar og aðrar þess konar vörur .............. 
00 — Eldspýtur (þó ekki bengalskar eldspýtur) ..................... 
00 — Ferró=ceríum og aðrar kveikilegeringar, einnig mótaðar ........ 
00 Önnur eldfím efni ...........0000000 0000 

  
  

          

Frá 1; | Frá 7), | Frá í) 
1974 1975 1976 

E|A E|A E 

%1|% %|% | % 
18 18 

35 35 

35 35 

35 35 

30|40/25(|35| 20 

100) 100 

80 80 

80 80
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37. kafli. 

Vörur til ljósmynda- og kvikmyndagerðar. 

Athugasemdir: 

b. 

1. Til þessa kafla teljast ekki afklippur eða úrgangur. 
2. Til nr. 37.08 telst einungis: 

a. Blönduð kemisk efni til ljósmyndagerðar (t. d. ljósnæmar jafnblöndur, fram- 
kallarar, festingar- og blæbreytingarsölt). 

Óblönduð kemísk efni til notkunar í sama skyni, enda séu þau í hæfilega stórum 
skömmtum eða í smásöluumbúðum og tilbúin til notkunar. 
Til nr. 37.08 telst ekki lakk, klístur og önnur þess konar efni til notkunar við 

ljósmyndagerð. 
  

37.01 

37.02 

37.03 

37.04 

37.05 

37.06 

37.07 

37.08 

ol 
02 
09 

01 
02 
09 
00 

00 

01 
09 
00 

00 

00 

Frá 1) | Frá 1/, | Frá í), 
1974 1975 1976 

A E|A EJA E 

%1%|% %|%  % 
    

  

Ljósnæmar plötur og blaðfilmur, ólýstar, úr hvers konar öðru 
efni en pappír, pappa eða vefnaði: | | 

Röntgenfilmur og -plötur, ólýstar ....................... 30 30 30 
Blaðfilmur og plötur .......2020000 000 4 4, 0 
Aðrar .....00.000 00 35 35 | 35 

Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, einnig gataðar: | 
Röntgenfilmur ..........00000%0 0000 30 30, 30, 
Kvikmyndafilmur .........200000000 000 35 35! 35) 
Aðrar ......0..0000 nn 35 35 35" 

Ljósnæmur pappír, pappi eða vefnaður, lýstur eða ólýstur, en | 
ekki framkallaður ............00000..000 20. 35 35 35 
Ljósnæmar plötur og filmur, lýstar, en ekki framkallaðar, negatív 
eða pósitív ...........0000000000 nn 35 35 35 
Plötur og filmur, einnig gataðar (aðrar en kvikmyndafilmur), lýstar 
og framkallaðar, negatív eða pósitív: 

    
Filmur með lesmáli ...................0.0 0000. 0 0 0 
Annað „22.00.0000 35 35 35 

Kvikmyndafilmur einungis með hljómbandi, lýstar og framkall- 
aðar, negatív eða pósitíy ............0000000000.. 35 35 35 
Aðrar kvikmyndafilmur, með eða án hljómbands, lýstar og fram- 
kallaðar, negatív og pósitív ......................0.... lkg 50 50 50       Kemísk efni til ljósmyndagerðar (þar með talið leifturduft) .... 18 | 18, 0
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38. kafli. 

Ýmis kemísk efni. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

  

  
  

  

a. Aðgreind, kemískt skýrgreind frumefni og sambönd með þeim undantekningum, 

er nú greinir: 

1. Tilbúið grafít (nr. 38.01). 
2. Sótthreinsandi efni, efni til varnar gegn og til útrýmingar á skordýrum, svepp- 

um og illgresi, efni til að hindra spírun, rottueitur og önnur þess konar efni, 

er teljast til nr. 38.11. 

3. Eldslökkvandi efni í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars konar til notkunar 

í sama skyni (nr. 38.17). 

4. Efni nefnd í a-, c-, d- eða f-lið 2. athugasemdar hér að neðan. 

b. Blöndur kemískra efna og fæðuefna, sem notuð eru við tilreiðslu matvæla (yfir- 

leitt í nr. 21.07). 
c. Lyf (nr. 30.03). 

2. Eftirtaldar vörur teljast til nr. 38.19 og einskis annars númers: 

a. Ræktaðir kristallar (aðrir en til ljóstækniáhalda) úr magnesíumoxydi eða úr 

halógenidum alkalímálma eða jarðalkalímálma, enda vegi hver kristall a. m. k. 

2% g. 

b. Fúsilolía. 
c. Blekeyðandi efni í smásöluumbúðum. 

d. Leiðréttingalakk í smásöluumbúðum fyrir fjölritunarstensla. 

e. Bræðanlegir leirmunir til hitamælinga (t. d. segerkeilur). 

f. Gips sérstaklega tilreitt til notkunar við tannviðgerðir. 
g. Kemiísk frumefni í 28. kafla (t. d. sílikon og seleníum) til rafeindafræðilegra nota, 

formuð sem skifur, þynnur o. þ. h., slipuð eða óslipuð, einnig húðuð með jöfnu 

epitaxisku lagi. 

Frá 7, | Frá 7 | Frá }), 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

38.01 00 —Tilbúið grafít; hlaupkennt (colloidal) grafít annað en jafnblöndur % |% |% |% |% |% 

þess í olíu ...........000000 000 12 12 0 
38.02 00 Dýrakol (t. d. beinsverta, fílabeinssverta), einnig notuð ......... 12 12 0 
38.03 00 —Ávirk kol (aflitandi, afskautandi eða aðsogandi), ávirkt kísilgúr, | 

ávirkur leir, ávirkt alúmíngrýti (bauxite) og önnur ávirk náttúrleg 
steimefni ............0.000.0 000. 12) 12 0 

38.04 00 — Gasvatn og notaður gashreinsunarleir ........................ 12, 12 0 
38.05 00  Tallolía (tallsýra) ...........000.20 00. nnner ner 12 12 0 
38.06 00  Innsoðinn súlfitlútur ..............020020 00 .n senn 12 12 0 
38.07 00  Terpentínuolía og önnur upplausnarefni úr terpenum framleidd 

með eimingu eða annarri aðferð úr viði barrtrjáa (t. d. balsam-, 
trjá- og súlfatterpentína), óhreinsað dípenten, óhreinsað cymen, 

„pime=ðil“ .........00.00000nnsnar rss 12 12 0 

38.08 00  Kólófóníum og harpixsýrur ásamt derivötum þeirra (þó ekki 
harpixesterar, er teljast til nr. 39.05), harpixkjarni (pínólín) og 
harpixolíur ...........00220.0.nneeeessnn enn 12 12 0 

38.09 Viðartjara; viðartjöruolíur (þó ekki upplausnarefni og þynnar, er 
teljast til nr. 38.18); viðarkreósót, óhreinsað metanól, acetónolía: 

ol Metanól óhreinsað ..........0000000000 nn 12 12| 0 

02 Acetónolía ..........0000 nn 12 12 0 
09 Annað ........000e neðst 12 12 0!        



Nr. 

38.10 00 

38.11 00 

38.12 00 

38.13 

ol 

09 

38.14 00 

38.15 00 

38.16 00 

38.17 00 

38.18 00 

38.19 

11 

12 

13 

14 

15 
16 
17 

18 

19 
20 

12 

Bik úr jurtaríkinu hvers konar; bruggarabik og annað þess konar 
að meginefni úr kólófóníum eða biki úr jurtaríkinu; kjarnabindi- 
efni (fyrir mótasand) að meginefni úr harpixefnum ............ 
Sótthreinsandi efni, efni til varnar gegn og til útrýmingar á skor- 
dýrum, sveppum og illgresi, efni til að hindra spírun, rottueitur og 
önnur þess konar efni, enda séu þau í smásöluumbúðum, séu 
blöndur efna eða tilreidd sem sérstakar vörur til notkunar í ofan 
nefndu skyni (t. d. bönd, kveikir eða kerti blönduð brennisteini, 
flugnaveiðarar) ...............0.0000 0000 
Steining, bæs og annað þess konar til notkunar í pappírs-, vefn- 
aðar- eða leðuriðnaði og skyldum iðngreinum ................. 
Bæs fyrir málma, bræðsluefni og önnur hjálparefni til notkunar við 
lóðun málma og logsuðu, lóð- og logsuðuduft ásamt lóð- og log- 
suðupasta úr málmi og öðrum efnum; efni til að þekja eða fylla 
logsuðu- eða rafsuðuþráð: 

Lóðningar- og logsuðuefni .........0....20000 00... 
Annað ......220000 ns 

Efni til varnar banki í vélum, oxyderingu, tæringu eða harpix- 
myndun, efni til aukningar á þykkt smurolíu og önnur svipuð efni 
til blöndunar í jarðolíu ...........000000000 000... 
Efni til hvatningar vúlkaniseringar .......................... 
Efni til ræktunar smáverugróðurs ........................... 
Blönduð efni og hleðslur til að slökkva eld; eldslökkvandi efni í 

hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars konar hylkjum til notkunar 
Í sama skymi .................0000000 000. 
Blönduð upplausnarefni og þynnar fyrir lakk og annað þess háttar 
Kemísk framleiðsla og fullunnar vörur kemísks iðnaðar og skyldra 
iðngreina (þar með taldar blöndur úr náttúrlegum efnum), úrgangs- 
efni kemískrar framleiðslu og skyldra iðngreina, enda séu vörur 
þessar ekki taldar annars staðar: 

Kemísk framleiðsla : 
Hemlavökvi og frostlögur .................. 0... 
Steinefnablöndur til vegamerkinga ...................... 
Sementsteypuþéttiefni ................000000 00... 
Kol til kolburstagerðar ...............000000 0000. 
Prófefni (reagenser), svo og hitakeilur ................... 
Hvatar og herðir ..............2..00000 000... 
Naftanöt .......20.0.0%2000 000 
Efnivörur til sútunar ..............0..00000 000... 
Önnur 2......000000 0000 

  

  
  

  

  

    

5. mars 1974. 

Fá | Fé | Fá, 
1974 1975 197 

A E|A E A E 

% 1% |% 1% |% | % 
| | 

12 |12 0 

| | 
15) (15  |15 

2 (12 | 
| 

1 | |o 
12 12 0, 

25, |25l |25) 
2 (12 | 
25 (25, |25) 

| 
25, (25 |25 
55, 35|50/ 3045) 24 

| | 

| 

35| |3s, |35 
20) |20, |20 
30 21|27/17|24) 14 
10. |10 0 
25, |25) |25 
12 |12 0, 
12 |12 0 
0 0 0 

50/ |50, |50 
12, |12 0      
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VII. flokkur. 

Plast — þar með talið sellulósaester og -eter, gerviharpix og 

önnur plastefni — og vörur úr plasti; náttúrlegt gúmmí 

(kátsjúk), tilbúið (syntetískt) gúmmí og faktis og 

vörur úr þessum efnum. 

39. kafli. 

Plast — þar með talið sellulósaester og -eter, gerviharpix og önnur 

plastefni — og vörur úr plasti. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a
p
p
 

Sd 
Þ 

a
m
 

a
 

s
„
o
.
v
o
p
ð
8
 

Prentþynnur, er teljast til nr. 32.09. 

Tilbúið vax, er telst til nr. 34.04. 
Tilbúið gúmmí eins og það er skýrgreint í 40. kafla og vörur úr þvi. 

Reiðtygi og aktygi, er teljast til nr. 42.01, handtöskur og annað þess háttar til 

ferðalaga í nr. 42.02. 
Efni til körfugerðar, vörur úr því og aðrar vörur úr fléttiefnum, er teljast til 

46. kafla. 
Vörur, sem teljast til XI. flokks (spunaefni og vörur úr þeim). 

Skófatnaður, höfuðföt, regnhlifar, sólhlífar, göngustafir, svipur (keyri), blævængir 

og hlutar til nefndra vara og aðrar vörur, er teljast til XII. flokks. 

Glysvarningur, er telst til nr. 71.16. 

Vélar, tæki, verkfæri, rafmagnstæki og vörur, er teljast til XVI. flokks. 

Hlutar til farartækja, er teljast til XVII. flokks. 

Ljóstæknivörur úr plasti, gleraugnaumgerðir, teikniáhöld og aðrar vörur, er teljast 

til 90. kafla. 
Vörur, sem teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og kassar fyrir úr). 
Hljóðfæri, hlutar til þeirra og aðrar vörur, er teljast til 92. kafla. 

Húsgögn og aðrar vörur í 94. kafla. 
Burstar og aðrar vörur, er teljast til 96. kafla. 
Vörur, sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 
Hnappar, rennilásar, greiður, pipumunnstykki, vindlingamunnstykki og annað 
þess háttar, hlutar til hitabrúsa og annars þess háttar, pennasköft, skrúfblýantar 

og aðrar vörur, er teljast til 98. kafla. 
2. Nr. 39.01 og 39.02 taka einungis til eftirgreindra efna, sem framleidd hafa verið með 

kemiskri samsetningu: 
a. 
b. 
c. 

Plast, þar með talið gerviharpix. 

Sílíkon. 
Resól, fljótandi polyisóbútylen og áþekk tilbúin efni framleidd með pólýmerisa- 

tion eða pólýkondensation. 
3. Nr. 39.01—-39.06 taka því aðeins til efnanna, að þau séu þannig á sig komin, er nú 

skal greina: 
a. 
b. 
c. 

Fljótandi eða deigkennd efni, þar með taldar jafnblöndur og upplausnir. 
Stykki, klumpar, korn, flögur eða duft, þar með talið pressu- eða úðaduft. 
Einþáttungar með mesta þvermál yfir í mm, saumlausar pípur og stengur með 
hvers konar þverskurði, einnig þótt þær hafi verið fágaðar á yfirborðinu, en 

ekki frekar unnar. 

A 10
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d. Plötur, arkir, þynnur og bönd (þó ekki það, sem flokkast í nr. 51.02 skv. athuga- 

semd 4 við 51. kafla), óáprentuð eða prentuð eða með öðrum hætti 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 notkunar). 

Úrgangur og rusl. 

  

Frá 1/, 

  

  

  

  

1974 1975 1976 
a E|A E|JA E 

39.01 Efni orðin til fyrir þéttingu (kondensation), fjölþéttingu (pólykon- % |% |% | % |% | % 

densation) og fjölaukningu (pólyaddition), einnig þótt þau séu | 
blönduð öðrum efnum frekari vinnslu þeirra viðkomandi, og 

önnur náskyld efni (t. d. fenóplast, amínóplast, alkyd, pólyallylester | 
og önnur ómettuð pólyester, sílíkon): | | 

01 Plastplötur, báraðar ....... sl 15 15 | 15} 

02 Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ..... T| 7 0; 

03 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og | 
þræðir 00.00.0000... 22 15|20 13|17) 10 

04. Harðplastplötur ...........0..2200 0. .nnnn rn 27' 18(24) 1521 12 
05 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað | 

0,4 mm og þynnra .......0..200.0nnð rr 13) 9|11| T|10| 6 
07 Einþáttungar (monofilament), yfir 1 t. 0. m. 21/, mm í þvermál 4 (814. 3| 4) 2 
08 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., óáletrað, glært eða | 

mattað, yfir 0,4 til og með 1 mm á þykkt ........0....... 27 1824 15|21) 12 
09 Annað ......00000000 000 201 20, 20 

39.02 Efni orðin til fyrir pólymerisation og kópólymerisation (t. d. póly- 
etylen, pólytetrahalógenetylen, pólyísóbúten, pólystyren, póly- 
vínylklóríd, pólyvínylacetat pólyvínylklórídacetat og aðrir póly- 
vínylderivatar, pólyacrylsýru- og  pólymetaerylsýruderivatar, 
kúmarónindenharpix): | 

Upplausnir, jafnblöndur, duft, hellur, klumpar og úrgangur: | 
11 Polyethylen ........0..2. 000 51 5 0 
18 Polystyren ........0.220000.nn renn 10, 10 0 
79 Annað 22.22.2000 7 | 1 0 
83 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og | 

þræðir ..........0000 rann 22(15|20 13{17/ 10 
85 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað | 

0,4 mm og þynnra ......00000. 000 nn 13) 9|11/ 7T|10| 6 
87 Gólfdúkur, gólfflísar, veggdúkur, veggflísar (þó ekki veggfóður) 35 | 35 35 

88 Plötur til myndamótagerðar ......0..0.2000.0 0... 0... 4 | 4 0 
91 Einþáttungar (monofilament), yfir 1 t. o. m. 21/, mm í þvermál 4) 3( 4 3) 4, 2 
92 Plastplötur, báraðar ............0200000 000... 15) 15 15 
93 Hitaeinangrunarplötur til húsbygginga .................. 35! 24(301 20|25| 16 

94 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., óáletrað, glært eða | 

mattað, yfir 0,4 til og með 1 mm á þykkt ............... 27/18(24 15|21)| 12 
95 Pípur og slöngur fyrir háþrýsting, a. m. k. 20 kg/em? .... 7) 7 7 
99 Annað .........000..ne sens 20 | 20! 20 

39.03 Endurunninn sellulósi, sellulósanítrat, sellulósaacetat og önnur | 

sellulósaester, sellulósaeter og aðrir kemískir derivatar sellulósa, | 

einnig blandað mýkiefnum (t. d. collodíum og celluloid); vúlkan- | 
fíber: | 

10 Vúlkanfíber ...........200 ann 10 | 10 0        



5. mars 1974. 75 

  

  

% 
Annað: 

22 Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ..... 7 
23 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og þræðir 22 
25 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað 

0,4 mm og þynnra .......2..00.00 000 nnr rn 13 
27 Einþáttungar (monofilament), yfir 1 t. o. m. 21/, mm í þvermál 4 
29 Annars .......000 00 20 

39.04 Hert próteín (t. d. hert kaseín og hert gelatín): 
ol Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ..... T 
02 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og | 

þræðir ..........0.0. 0000 22 15 
03 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað | 

0,4 mm og þynnra ......00222000 00 ene 13. 
04 Ein þáttungar (monofilament), yfir 1 t. o. m. 21/, mm í þvermál 4 
09 Annað 200... 20 

39.05 Náttúrlegt harpix ummyndað með bræðslu (t. d. bræddur kópall), 
gerviharpix orðið til fyrir estrun á náttúrlegu harpix eða harpix- 
sýrum (harpixester), kemískir derivatar af náttúrlegu gúmmíi 
(kátsjúki), t. d. klórkátsjúk, kátsjúkhydróklóríd, oxykátsjúk og 
hringliða (cyelised) kátsjúk: 

ol Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ..... 7 

02 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og 
þræðir .........0...0 00 22 15 

03 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað | 

0,4 mm og þynnra ......2200000000nnnr nr 13 

05 Einþáttungar (monofilament), yfir 1 t. o. m. 21/, mm í þvermál 4 
09 Annað ........00..00 00 20 

39.06 Önnur fjölhlutaefni með háum sameindaþunga, gervíharpix og 
plast, algínsýra ásamt söltum hennar og esterum; línoxyn: 

01 Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ..... 7 
02 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og 

þræðir ..........002220 000 22 
03 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað 

0,4 mm og þynnra .....020000000 0. enn 13 

09 Annað .......0000000 0. 20 
39.07 Vörur úr efnum, sem teljast til nr. 39.01-39.06: 

3l Netjakúlur og netjakúlupokar, nótaflotholt .............. 2 
32 Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar ...................... 4 

33 Lóðabelgir ..........0.00000.ennsnnrr rr 4 
34 Vörur til hjúkrunar og lækninga .........0000000 0000... 35 
35 Björgunar- og slysavarnatæki, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...............000..000. 0 
36 Pípu- og vélaþéttingar og hliðstæðir smáhlutir til véla .... 25 
37 Pípur, ót. a., pípuhlutar (fittings) og tengidósir fyrir raf- 

lagnir ........00020 000 22 
38 Boltar, rær, undirlög (skinnur) 0. þh. ......000000000... 25 
41 Geymar, ker og önnur ílát með yfir 50 lítra rúmtaki ...... 45 
42 Stenslar og blöð til fjölföldunar ...................000.. 7 
43 Skermar og hjálmar fyrir götuljósker ............0000.0.... 18 
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Frá 7, | Frá í), | Frá 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

% þ% þ% | % | % | % 
Flúrskinslampar .......0020000 00 0senss sn 60 |40{55/35|50/ 30 
Lampar, lampaskermar og lýsingartæki ót.a. ............ 80 | 55 70) 45| 60 | 35 
Umbúðakassar úr plasti, að rúmmáli 0,01 mö og stærri .... 35/24|30 20|25 16 
Merkispjöld og endurskinsmerki ........02..00000. 0... 30 21127|}17|24' 14 
Flöskur, krukkur, dósir, tappar, hettur og blómapottar svo | 

og brúsar ót. a. .......0000000nnr renn 35 24{30120|25| 16 
Vörur sérstaklega tilskipa ............0..0000 0... 0... 25 25) 25 | 
Verkfæri, Ót. a. .......2.200020.0 s.n 7 7 7 

Pokar, ót.a. ......0000.0. 00 35 24(30120(25| 16 
Hreinlætistæki ..................00 0000. 80 80 80 
Fatnaður ..........000000 000 60/40{50/30|45| 25 
Búsáhöld, þar á meðal brúsar minni en 10 lítra ........... 90 | 60}80/50|70'| 40 

Tilbúin hús og mannvirki og húshlutar .................. 35 | 24130/20|25| 16 
Veggplötur, formsteyptar ........0.20000.00 nn 40 40, 40 
Úraglös og úraarmbönd ............0..0.00.0 00... 90 | 50 50 
Rúður .....0..0.00000 00. 45 |30|40,25(35) 20 
Mjólkurumbúðir .........0..000. 0000 20 20 20 
Smávarningur og annað þess háttar, úr plasti, til að búa, slá | 
eða leggja með ýmsa hluti, snagar, fatahengi, hilluhné og 
annað þess háttar ............22200000 0... 35 24|30120|25| 16 
Girðingastaurar .......0...000...0n ee 10 10, 10 
Kúplar og glös fyrir siglingaljós og duflaljósker ........... 25 25' 25 
Skrautvörur ..........00000.0 se 100 100; 100 
Burstahausar úr plasti ..............000000 000... 30 21(27)17|24| 14 
Töskuhandföng .............000000 0... 15 15 0 
Umgerðir um skuggamyndir ...........0200000 000... 45 | 30|40.25|35! 20 
Bréfa- og skjalabindi, bókabindi, möppur, albúm, bókahlífar 
0. þh... 45 | 30|40 25|35) 20 
Vinsli, spólur, snældur, kefli og annað þ.h. .............. 4 4 0 

Aðrar vörur úr plasti .........2.2000.000 0... 10 70 70        
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40. kafli. 

Náttúrlegt gúmmí (kátsjúk), tilbúið gúmmí (gervigúmmí) og faktis 

og vörur úr þessum efnum. 

Athugasemdir: 

Sé ekki annað tekið fram hér í tollskránni, tekur orðið gúmmí til eftirtaldra vöru- 

tegunda, einnig vúlkaniseraðra eða hertra: Náttúrlegs gúmmís (kátsjúks), balata, 
gúttaperka og þess háttar náttúrlegs gúmmiís, gervigúmmiís, faktis framleidds úr olíum 
og til þessara vörutegunda endurunninna. 

1. 

Þessi kafli tekur ekki til eftirgreindra vara úr gúmmíi og spunaefnum, sem teljast 

yfirleitt til XI. flokks: 

a. Prjónavoð og heklvoð eða vörur úr þeim, teygjanlegur vefnaður eða vefnaður 
með innsettu eða innofnu gúmmíi (annað en vélreimar, færi- eða lyftibönd eða 
reimar, úr gúmmíkenndu prjónuðu eða hekluðu efni, sem telst til nr. 40.10); aðrar 

teygjanlegar spunavoðir eða vörur úr þeim. 

Slöngur úr spunaefnum og ábekkar leiðslur úr spunaefni, þaktar eða fóðraðar með 

gúmmíi að innanverðu (nr. 59.15). 

Ofin spunaefni, gegndreypt, þakin eða límd saman með gúmmii (nema vörur, er 

teljast til nr. 40.10), ef 

1. þunginn er 1% kg/m? eða minna, eða 

2. þunginn er yfir 1% kg/m? og í vörunni er yfir 50% af vefnaðarefnum miðað 

við þunga. 

Einnig vörur úr þessum efnum. 

Flóki, gegndreyptur eða þakinn með súmmii, ef spunaefnin eru yfir 50% af þunga 
vörunnar; einnig vörur úr slíkum efnum. 

Trefjadúkur og sams konar trefjaefni, gegndreypt eða þakin með gúmmíi eða með 

gúmmíi sem bindiefni, hver sem þyngdin er á hvern fermetra, og vörur úr honum. 

Dúkur úr trefjum límdum samhliða saman með gúmmíi, hver svo sem þunginn 

er, miðaður við fermetra; einnig vörur úr þessum efnum. 

Plötur, þynnur og ræmur úr blásnu gúmmíi, frauðgsúmmíi eða svampgúmmiíii, 
í tengslum við spunaefni, og vörur úr þeim, skulu þó teljast til 40. kafla, ef spuna- 

efnið er aðeins notað til styrktar. 

Til þessa kafla teljast ekki heldur eftirtaldar vörur: 

a. 
b. 
c. 

d. 

e. 

f. 

Skófatnaður, hlutar til hans og aðrar vörur, er teljast til 64. kafla. 

Höfuðfatnaður, þar með taldar baðhettur, og hlutar til hans, sem teljast til 65. kafla. 

Harðgúmmíhlutar til véla, áhalda og verkfæra, svo og aðrar þær vörur til raf- 
magnsiðnaðar, sem teljast til XVI. flokks. 

Vörur, sem falla undir 90., 92., 94. eða 96. kafla. 

Vörur, sem teljast til 97. kafla (þó ekki íþróttahanzkar og vörur, sem teljast til 

nr. 40.11). 

Hnappar, greiður, pipumunnstykki, pennasköft og aðrar vörur í 98. kafla. 

Orðið gervigúmmií 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 óafmáanlega 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 290 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 mín- 

útna þannig, að þau verði ekki yfir 1% sinnum upphafleg lengd sín.
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Til slíkra efna teljast cis-pólyísoprene (IR), pólybútadien (BR), pólyklór- 
bútadien (CR), pólybútadien-styren (SBR), pólyklórbútadien acrýlonitril (NCR), 
pólyklórbútadien-acrýlonitril (NBR) og bútylgúmmi (IIR). 

b. „Thioplasts“ (TM). 
c. Náttúrulegs gúmmiís breytts við samruna eða blöndun við gerviplast, depólymeriser- 

aðs náttúrlegs gúmmiís og blandna af ómettuðum gerviefnum með mettuðum gervi- 
hápólymerum, enda uppfylli það þau skilyrði varðandi vúlkaniseringu, teygjan- 

leika og samdráttarhæfni, sem um getur í a að ofan. 

  

  
  

  

    

5. Til nr. 40.01 og 40.02 telst ekki: 
a. Náttúrlegt og tilbúið gúmmilatex (þar með talið forvúlkaniserað gúmmiílatex) 

blandað vúlkaníseringsefnum eða hvetjandi efnum, fylliefnum eða styrktarefnum, 
mýkingarefnum, litarefni (þó ekki litarefni, sem aðeins er bætt við til auðkenn- 

ingar) eða öðrum efnum; þó telst latex, sem aðeins hefur verið stabilíserað eða 

innsoðið, og latex, sem er viðkvæmt fyrir hita, og elektrópositivt latex, til nr. 

40.01 eða 40.02, hvort sem við á. 

b. Gúmmi, sem hefur verið blandað sóti (einnig með viðbót af jarðolíu) eða kisil- 
sýru (einnig með viðbót af jarðolíu) á undan útfellingu eða hvers konar efni 

eftir útfellingu. 

c. Blöndur þeirra efna, sem tilgreind eru í athugasemd 1 við þennan kafla, einnig 

með viðbót annarra efna. 

6. Þráður, sem er úr toggúmmiíi einu og er yfir 5 mm í þvermál, telst til nr. 40.08, og 

skiptir lögun þverskurðarins ekki máli. 

7. Til nr. 40.10 teljast vélareimar og færibönd úr spunaefnum, sem eru gegndreypt, 

yfirdregin, yfirlögð eða límd saman með gúmmíi, eða gerð úr spunagarni — ein- 

þráða, fleirþráða eða með kaðalgerð — gegndreyptu eða þöktu gúmmiíi. 

8. Í nr. 40.06 telst forvúlkaniserað gúmmílatex vera óvúlkaniserað gúmmiílatex. 

Í nr. 40.07—-40.14 skal balata, gúttaperka og áþekk náttúrleg teygjanleg efni, 
og faktis unnið úr olíu, og slík efni endurunnin úr þessum vörufegundum, teljast 
vúlkaníserað gúmmí, einnig þótt þær hafi ekki verið vúlkaníseraðar. 

9. Sem piðtur, þynnur og bönd í nr. 40.05, 40.08 og 40.15 teljast aðeins plötur, þynnur 

og bönd óáprentuð, áprentuð eða öðruvísi unnin á yfirborði, en ekki tilsniðin nema 
i rétthyrnd stykki og ekki frekar unnin. 

Orðin stengur og prófílar í nr. 40.08 og orðin stengur, prófílar og pípur í ur. 
40.15 taka til, og taka einungis til, þessara vara (hvort sem þær eru skornar í stykki 

og unnar á yfirborði eða ekki), að þær séu ekki öðruvísi unnar. 

Frá 1), | Frá 1) | Frá % 
1974 1975 | 196 

A EA E|A E 

I. Hrásúmmí % (% 1% 1% |% | % 
„ Hrágúmmí. 

40.01 Náttúrlegt gúmmiílatex, einnig blandað tilbúnu gúmmílatexi; for- | 
vúlkaniserað náttúrlegt gúmmílatex; náttúrlegt gúmmí, balata, | 

gúttaperka og áþekk náttúrleg teygjanleg efni: | | 
ol Latex, fljótandi, duft eða deig, einnig stabilíserað ......... 10. 10 | 0 
02 Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar | | 

til skósólagerðar .........00.20000nnnererer rr 5! 5, 0 
09 Annað ......00220000000 sn 10 10 | 0 

40.02 Tilbúið gúmmílatex; forvúlkaníserað tilbúið gúmmílatex; gervi- | 
gúmmí; faktis unnið úr olíum: 

0l Gervilatex, fljótandi eða duft, einnig stabilíserað .......... 10, 10, 0 
09 Annað .........000000n ns 10, 10; 0} 

40.03 00  Endurunnið gúmmí ..........0200.00 0. enn n enn 12 | 12, 0;    
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Frá 7, | Frá í), | Frá í), 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

j % (% |% '% |% | % 
Urgangur og afklippur af toggúmmiíi; slitnar vörur úr toggúmmíi, | | 
sem aðeins eru hæfar til endurvinnslu á gúmmíi; duft unnið úr | | 
úrgangi eða slitnum vörum úr toggúmmíi .............0.0.... 10 10, 0, 

| 

IH. Óvúlkaniserað gúmmí. | 

Plötur, þynnur og bönd úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða 
gervigúmmiíi, þó ekki reyktar þynnur eða krepþynnur, sem teljast til 
nr. 40.01 eða 40.02; korn úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða 
gervigúmmíi tilbúið til vúlkaniseringar; óvúlkaniserað náttúrlegt 
gúmmí eða gervigúmmí, sem fyrir eða eftir útfellingu hefur annað 
hvort verið blandað sóti (með eða án viðbótar af jarðolíu) eða kísil- | 
sýru (með eða án viðbótar af jarðolíu) í þess konar lögum, sem | 
þekkt er undir heitinu „masterbatch“: | | 

Til skógerðar, enda beri varan það með sér, að hún sé sérstak- | | 

lega unnin til þess .......222.200.00 00. 4 4 0 
Annað 22.00.0020. 21 21 21 

Óvúlkaniserað náttúrlegt gúmmí eða gervigúmmí, þar með talið 
gúmmílatex annars konar lögunar eða í öðru ástandi (t. d. | 
stengur, pípur og snið — prófílar —, upplausnir og jafnblöndur); 
vörur úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða gervigúmnmííi (t. d. 
húðaður eða segndreyptur spunaþráður; hringir og skífur) ...... 10, 10 0 

MI. Vörur úr toggúmmíi. 

Þræðir og snúrur úr toggúmmíi, einnig þakið spunavörum; spuna- | 
garn, gegndreypt eða þakið með toggúmmíi ................... 27|18(24(15|21'| 12 
Plötur, þynnur, bönd, stengur og þræðir úr toggúmmiíi: | 

Til skósólagerðar, enda beri varan það með sér, að hún sé 

sérstaklega unnin til þess ........0.002020 0000... 0... 7 7 0 
Svampgúmmií, þó ekki bönd, stengur og þræðir ........... 45|30|40/25|35| 20 
Gólfdúkur .......0.0%%.0 000 35 35 35 
Stengur, prófílar og bönd ..........2.0.00000 000... 12 12' 0 
Annað ........000r ern 25 25 25 

Pípur og slöngur úr toggúmmiíi: 
Pípur og slöngur fyrir háþrýsting, a. m. k. 20 kglem?... 7 7 1 
Aðrar „......0002.00 0 25 25 25 

Vélareimar og færibönd úr toggúmmíi ....................... 12 12 0 
Hjólbarðar alls konar, skiptanlegir hjólbarðaslitfletir, slöngur og 
felgubönd úr toggúmnúíi, á alls konar hjól: 

Hjólbarðar og slöngur á bifreiðar og bifhjól, nýtt......... 40 40 40 
Hjólbarðar hvers konar, notaðir ...........00000. 00... 35) 35} 35 
Hjólbarðar á flugvélar ...........2.2000 000. 0 0 | 0 
Annars ........2000 nan 40 40 í 40 

Vörur úr toggúmmíi til lækninga og hjúkrunar, einnig að hluta úr | 
harðgúmmíi ..........0.....0. 020. 35, 35 35 
Fatnaður alls konar (þar með taldir hanzkar) og tilheyrandi, úr | 
toggúmmiíi: | | | 

Kafarabúningur .........00000000.0n nenna 20/ |20/ }|20    



Nr. 6. 

40.14 

40.15 

40.16 

02 
03 
09 

ol 
02 

03 
04 
05 
06 
07 
08 
11 
19 

00 

01 
09 

80 

Hanzkar .........000.0000.snnsnnnsrrr 
Röntgenklæðnaður með blýinnleggi ..................... 
Annar ......0.00000 enn 

Aðrar vörur úr toggúmmíi: 
Botnrúllur (bobbingar) og trollpokahlífar ................ 
Björgunartæki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins .........20.000000 0000 0 err 
Burstahausar .......02.20000000 0. ns 
Vélaþéttingar og þéttilistar ...........20.0.00.00000..0.0.. 
Vörur til tækninota .........0.0%.0000 enn. nn 
Verkfæri, ót.a. .........00000.. 0 nn 
Vörur sérstaklega tilskipa ...........0002.0. 0... ....0... 
Hurðir .......00000000 000. 
Tappar og hettur ..........00.0000.. er 
Annars 2... 

IV. Harðgúmmí (ebónít og vúlkanít) og vörur úr því. 

Harðgúmmií í bitum, plötum, þynnum, böndum, stöngum með hvers 
konar þverskurði (prófílum), pípum og þráðum; úrgangur af harð- 
gúmmíi og duft úr því ..........0.00.00 000 snn nn 
Aðrar vörur úr harðgúmmíi: 

Til lækninga og hjúkrunar .........0.0.00.0.00 000... 000... 
Annars .........000 nn 

5. mars 1974. 

  

  

  

Frá 1, | Frá 1/, | Frá %/, 
1974 1975 197. 

A E|A EA E 

% 1% 1% 1% |% | % 
60 | 40|50|30| 45| 25 
35, |3s| |35 
60 | 4050 30|45 | 25 

2 | 2! 

0, 0 0 
30 | 21|27)17|24/| 14 
23 25 25 
25) |25 25 
| ( 

25 |25) |25 
30, |30' |30 
35 | 24| 30 20| 25 | 16 
70) |7ro  |7o 

| 

| 

25, |25  |25 

35, |ssi |35 
10) |?oi |7o      
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VITI. flokkur. 

Húðir, skinn, leður, loðskinn og vörur úr þeim; reið- og aktygi; 

a. 

(öðrum en silkiormaþörmum). 

41. kafli. 

Húðir og skinn, óunnið (þó ekki loðskinn), og leður. 

Athngasemdir: 

1. "il þessa kafla telst ekki: 

(nr. 05.05 og 05.06). 

ferðabúnaður, handtöskur og áþekk ílát; vörur úr þörmum 

Afklippur og annar þess háttar úrgangur af óunnum roðum, húðum og skinnum 

b. Fuglshamir og hlutar af þeim með tilheyrandi fjöðrum eða dún (nr. 05.07 eða 

C. 

67.01). 

Húðir eða skinn með hárum, óunnin, sútuð eða unnin (43. kafli). Til nr. 41.01 

teljast þó óunnar húðir eða skinn, með hárum, af nautpeningi (þar með taldir 

vísundar), af hestum og öðrum dýrum af hestaættinni, sauðfé og lömbum (þó 

ekki persían, astrakan, karakúl og áþekk lambskinn, og skinn af indverskum, 

kinverskum, mongólskum og tíbetskum geitum og kiðlingum), svínum (þar með 

moskussvín), hreindýrum, gemsum, gazellum, rádýrum, elgum, krónhjörtum og af 
hundum. 

2. Með leðurlíki er alls staðar í tollskránni aðeins átt við vörur þær, sem teljast til 

nr. 41.10. 
  

41.01 

ll 

19 
20 
30 
40 
50 
60 

41.02 

10 

21 

29 
41.03 00 

41.04 00 

Húðir og skinn, óunnin (ný, söltuð, þurrkuð, pækluð eða kölkuð), 

einnig klofin, hér með taldar gærur: 
Húðir af nautpeningi og hestum, þó ekki af kálfum: 

Nautshúðir í botnvörpur, óunnar en saltaðar og/eða blá- 
steinslitaðar .............000000000nsn sn 
Aðrar 20... 

Kálfsskinn .......0002.2.20..n nr 
Geitaskinn og kiðlingaskinn ...........0000000 0000. nuna. 
Sauðskinn og lambskinn með ull .........000000 0000 
Sauðskinn og lambskinn ullarlaus ............0000.0 000. 
Aðrar húðir og skinn ............0000000 000 

Leður úr nautshúðum (þar með talið vísundaleður) og leður úr 
hrosshúðum (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06-41.08): 

Kálfsleður ...........00000. 0 
Leður úr nautshúðum ( þó ekki kálfsleður) og leður úr hrosshúðum: 

Í sóla og bindisóla, enda beri varan það með sér, að hún sé 

sérstaklega unnin til þess ..........00000000 0000... 
Annað ......220000000e ene 

Leður úr sauð- og lambskinnum (þó ekki vörur, sem teljast til 
nr. 41.06-41.08) ..........000%00 000. 
Leður úr geitar- og kiðlingaskinnum (þó ekki vörur, sem teljast 
til nr. 41,06-41.08) ........0.0000000 

  
  

  
  

Frá 1/, | Frá !/, | Frá !/, 
1974 1975 1976 

A EA E|JA E 

% % 1% 1% þ% | % 

4 34 3| 41 2 
13! g|11/ 7|10. 6 
13, g|11/ 7|10! 6 
13 g|11 7|10) 6 
13. g|11 7|10, 6 
13 g|11 7|10! 6 
13, g|11, 7|10. 6 

18 1216 10|14/ 8 
| 

5 5 0 
7 7 0 

13, g|11 T|10/ 6 

13, g|11, 7|10! 6     
A 11 

 



Nr. 

41.05 

41.06 
41.07 
41.08 
41.09 

41.10 

ol 
09 
00 
00 
00 
00 

00 

6. 82 

Annað leður (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06-41.08): 
Svínsleður ........00020000.0nn senn 
Leður, ót. a. (þ. á m. fiskroð) ......22000000 0. 

Þvottaskinn (chamois-dressed leather) 
Pergamemt ...........0200 00 0nn rns 
Lakkleður og gervilakkleður; málmþakið leður ................ 
Afklippur og úrgangur frá leðri, leðurlíki og pergamenti, enda sé 
það ekki hæft til framleiðslu á vörum úr leðri; enn fremur leður- 
dust, leðurduft og leðurmjöl ..............000..20 00... 0... 
Leðurlíki að meginstofni úr leðri eða leðurþráðum, í plötum eða 
rúllum KRR KNNEKNRRRKRRRR RN 

  

  

5. mars 1974. 

Frá !/, Frá !/, Frá }/, 
1974 1975 1976 

a æla e|Aa 
% (% |% |% þ% | % 

13, g|11 7T|10| 6 
13) g|11, 7|10) 6 
14, |14 14) 
14 |14 14| 
14 14 14) 

| | | 

| | 
13, 9|11, 7|10) 6 

14) |14 14      
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42. kafli. 

Vörur úr leðri; reið- og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur og áþekk ílát; 

vörur úr þörmum (öðrum en silkiormaþörmum). 

Athugasemdir: 

  

  
  

  

  
    

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Dauðhreinsað girni (catgut) til læknisaðgerða og annað þess háttar dauðhreinsað 
efni til notkunar í sama skyni (nr. 30.05). 

b. Fatnaður og annað, er honum heyrir til (þó ekki hanzkar), fóðrað með loðskinni 

eða loðskinnslíki eða með loðskinni eða loðskinnslíki á ytra borði, nema þessi 

skinn séu aðeins leggingar til skrauts (nr. 43.03 eða 43.04). 

c. Burðarnet og annað þess háttar, er telst til XI. flokks. 

d. Vörur, er teljast til 64. kafla. 

e. Höfuðfatnaður og hlutar til hans, er teljast til 65. kafla. 
f. Svipur, keyri og aðrar vörur, er teljast til nr. 66.02. 

g. Strengir, trumbuskinn og aðrir hljóðfærahlutar (nr. 92.09 eða 92.10). 
h. Húsgögn og húsgagnahlutar (94. kafli). 

ij. Vörur, sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 
k. Hnappar, flibbahnappar, ermahnappar, smellur o. þ. h. og efni og hlutar til þessara 

vara, sem teljast til nr. 98.01 eða 71. kafla. 

2. Til fatnaðar og þess, sem honum heyrir til (nr. 42.03), telst m. a. hanzkar (þar með 

íþróttahanzkar), svuntur og önnur hlifðarföt, axlabönd, belti, axlarólar, armbönd, 

þar með talin úrarmbönd. 

Frá 1), | Frá 7, | Frá 
94 1975 1976 
A E|A E|A E 

% 1% |% |% % | % 
42.01 00  Ak- og reiðtygi (t. d. hnakkar, aktygi, klafar, vagnólar, hnéhlífar), | | 

úr hvers konar efni og fyrir hvers konar dýr .............0.... 15 50|65 | 40|55| 30 
42.02 00  Ferðabúnaður (t. d. ferðaskrínur, fataskrínur, hattöskjur, ferða- | | 

töskur, bakpokar), innkaupatöskur, handtöskur, skólatöskur, 

skjalatöskur, veski, pyngjur, snyrtiskrín, verkfæraskrín, tóbaks- 

pungar, slíður, skrín, öskjur (fyrir vopn, hljóðfæri, sjónauka, | 
skartgripi, flöskur, hálsbúnað, skófatnað, bursta) og áþekk ílát, úr | 

leðri, leðurlíki, vúlkanfiber, plastplötum, plastþynnum, pappa eða | | 
vefjarefnum .............2..0.. 000 nr nn 80 | 55| 70) 45 | 60) 35 

42.03 Fatnaður úr leðri og leðurlíki og það, sem honum heyrir til: 
01 Belti ........0002000 000 60 (40|50|30|45| 25 
02 Hanzkar ............20000.0 000 nn nn 60140|50}|30|45| 25 
03 Úrarmbönd ...........200.0.ssnnesr sr 50 50 50 
04 Röntgenhanzkar .........0.0.0.000..00 0... nnnnnnr err 35 35 35 

05 Rafsuðuhanzkar, hlífðarsvuntur, hlífðarermar úr leðri ..... 7 7 7 

09 Annar „.......0.0 ess 60/40|50/|30|45| 25 
42.04 00 Vörur úr leðri eða leðurlíki til tækninota ..................... 30121/27|17(24| 14 
42.05 Aðrar vörur úr leðri eða leðurlíki: 

ol Leðurrendur til skógerðar, sem bera það með sér, að þær séu | 

sérstaklega unnar til þess ...............0.0.00. 0... 0.... 5! 5 0 

02 Töskuhandföng .........0.0..2000 0... nes 15 15 0 
03 Vörur til lækninga ................0. 0... s unns 35 35 35 
09 Annars .........20020 00 n senn 65 65 65! 

42.06 00 Vörur úr þörmum (öðrum en silkiormaþörmum), gullsláttarhimn- | 
um, blöðrum eða sinum .................. nn 6s| |ós| |ós      
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43. kafli. 

Loðskinn og loðskinnslíki og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

Með loðskinnum er alls staðar í tollskránni (nema í nr. 43.01) átt við sútaðar eða 
unnar húðir eða skinn með hárum og af alls konar dýrum. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Fuglshamir og hlutar af þeim með föstum upprunalegum fjöðrum og dún (nr. 

05.07 eða 67.01). 
Þær óunnar húðir og skinn með hárum, sem teljast til 41. kafla. 

Hanzkar úr leðri og loðskinni eða úr leðri og loðskinnsliki (nr. 42.03). 
- Skófatnaður, skófatnaðarhlutar og aðrar vörur, er teljast til 64. kafla. 

Höfuðfatnaður og hlutar af honum, er teljast til 65. kafla. 

Vörur, sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

Með plötum, krossum o. þ. h. í nr. 43.02 er átt við loðskinn eða hluta af þeim (þó 

ekki skinn, sem „hleypt hefur verið fram“, lengd), sem hafa verið saumuð saman í 
ferhyrning, rétthyrning, kross eða trapizu án annarra efna. Önnur samansaumuð 
loðskinn, sem eru tilbúin til notkunar eða aðeins þarf að skera til fyrir notkun, svo 

og loðskinn og hlutar af þeim, sem eru saumuð saman sem fatnaður, fatahlutar, annað 

er fatnaði heyrir til, eða frá er gengið sem annarri vöru, telst til nr. 43.03. 

Þ
A
Ð
 

. Fatnaður og annað, er honum heyrir til (þó ekki það, sem nefnt er í 2. athugasemd 

hér að framan), sem hefur verið fóðrað með loðskinni eða loðskinnslíki eða er með 

loðskinni eða loðskinnslíki á ytra borði, telst til nr. 43.03 eða 43.04 eftir atvikum, 

enda sé um meira en leggingar einar að ræða. 

  

5. Með loðskinnslíki er alls staðar í tollskránni átt við sérhverja eftirlíkingu loðskinns, 

sem er úr ull, hári eða öðrum trefjum, sem eru límdar eða saumaðar saman við leður, 

spunaefni eða annað efni. Ofnar eftirlikingar af loðskinni flokkast sem spunavörur 

(t. d. nr. 58.04). 

Frá 1/, Frá !/, Frá !/, 
1974. 1975 | 1976 

A EA E|A E 

% (% {% (% |% 1! % 
43.01 00 Loðskinn óunnin ...........002.00.00 000 sn ess 27. 18{24 15|21' 12 
43.02 00 Loðskinn, sútuð eða unnin (þar með teljast loðskinn saumuð | | 

saman í plötur, krossa o. þ. h.); loðskinnshlutar og afklippur 
(þar með talin höfuðskinn, skinn af fótum og skottum), sútað eða | 
unnið, ekki saumað saman ............0.000000. 0. 0 30|21|27)17| 24 14 

43.03 00 Vörur úr loðskinnum ...................0 00... n ns 60 | 40(50|30{45| 25 

43.04 Loðskinnslíki og vörur úr því: | 
01 Loðskinnslíki .............0..002. 0000... 15 15 0, 
09 Vörur úr loðskinnslíki .............00.00.000. 0... 60! 40|50/30|45) 25 
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IX. flokkur. 

Trjáviður og vörur úr trjáviði; viðarkol; korkur og korkvörur; 

körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum. 

44. kafli. 

Trjáviður og vörur úr trjáviði; viðarkol. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

0
0
 

v
o
p
ð
r
 

E
p
 

Trjáviður, sem aðallega er notaður til framleiðslu á ilmvörum, lyfjum, efnum til 

varnar gegn skordýrum, sveppum o. þ. h. (nr. 12.07). 

Trjáviður, sem aðallega er notaður til litunar og sútunar (nr. 13.01). 

Ávirk viðarkol (nr. 38.03). 
Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum, er teljast til 46. kafla. 

Skófatnaður og hlutar til hans, er teljast til 64. kafla. 

Göngustafir og hlutar til þeirra og hlutar í regnhlifar, sólhlifar, svipur og keyri 
(66. kafli). 
Plötur, flögur, hellur og annað þess konar úr tréspónum, trjáúrgangi og þess háttar, 
límt saman með sementi, gipsi eða öðrum bindiefnum úr steinaríkinu (nr. 68.09). 

Glysvarningur, er telst til nr. 71.16. 

Farartæki og hlutar til þeirra og aðrar vörur í XVII. flokki. 

Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

Hljóðfæri og hlutar til þeirra (92. kafli). 

Hlutar í skotvopn (nr. 93.06). 

Húsgögn og húsgagnahlutar (94. kafli). 

Vörur, sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

Reykjarpípur, pipuhlutar o. þ. h., hnappar, blýantar og aðrar vörur, er teljast til 

98. kafla. 
2. Með orðunum sérstaklega unninn trjáviður í þessum kafla er átt við trjávið, sem 

fyrir kemíska meðferð, vinnslu með vélum eða með öðrum tækjum hefur fengið 

slíkan þéttleika, hörku eða hæfni, að hann stenzt betur kemísk áhrif, mekanísk áhrif 

eða áhrif frá rafmagni, og sé um samanlimdar plötur eða samanlímdan trjávið að 
ræða, verður vinnslan að vera önnur og meiri en traust samanlíming. 

3. Til nr. 44.10—44.28 teljast einnig vörur úr spónlögðum trjáviði, krossviði, holtré, 
sérstaklega unnum trjáviði eða gerviviði. 

4. Nr. 44.25 tekur ekki til verkfæra og áhalda, ef málmur er í blöðum þeirra, eggjum, 

tönnum eða hliðstæðum hlutum, sem ákvarða aðalnot þeirra. 
  

44.01 00 

44.02 00 
44.03 

10 
20 

Frá 1) | Frá | Frá !j 
  
  

1974 | 1975 | 1976 
A E|A E|A E 

% % |% |% |% | % 
Eldsneyti úr trjáviði, í bolum eða bútum, greinar eða hríslur í | 
böggum; viðarúrgangur, þar með talið sag .................... 15} 15 15 

Viðarkol (þar með talin kol úr hnetuskurn), einnig samanlímd .. 30 | 30 30 
Trjábolir óunnir, einnig þótt börkurinn og greinar hafi verið teknar 
af: 

Trjábolir til framleiðslu á viðarslípi (pulp wood) ........0.... 25 
Trjábolir af barrtrjám, til framleiðslu á borðum, plönkum, spæni 
0. þh. 2... 25 | 25 25 

25 25        



44.04. 

44.05 

44.06 
44.07 
44.08 

44.09 

44.10 

44.11 
44.12 
44.13 

30 

40 

sl 
52 
53 
59 

10 
20 

11 

19 

21 
22 
23 
24 
25 
29 
00 
00 
00 

11 

19 

86 

Trjábolir af öðrum trjátegundum en barrtrjám, til framleiðslu á 
borðum, plönkum, spæni 0. þ. h. ......000.00 00 
Námustoðir (piiprops) .........200. nr 
Trjábolir óunnir aðrir: 

Staurar og spírur í fisktrönur ............000 00... 
Girðingarstaurar  ..........002200 0. nnn 
Síma- og rafmagnsstaurar .........00.0200 00... 
Annars 22.20.0000 

Trjábolir, kantaðir á tveimur eða fjórum hliðum, en ekki frekar 
unnir: 

Trjábolir af barrtrjám ...........22000 000. 
"rjábolir af öðrum trjátegundum ...........200... 0000... 

Trjáviður, sagaður eftir endilöngu, flettur eða afbarkaður, en ekki 

frekar unninn, meir en 5 mm að þykkt: 
Úr barrtrjám: 

Þilfarsplankar úr „oregon-pine“, „pitch-pine“ eða „douglas- 
fir“, 3x37" eða stærri ........0.2.0000.0 0. 

Annar 2... 

Úr eik .........20000 0000 

Úr beyki .......20.02.00200 000 

Úr birki og hlymi ..........0.2.0.0 0000. 0nn 
Úr rauðviði (mahogni) ...........0...00 0000. 
Úr teakviði ............022200 0000 0r rr 

Annar .........2000.000.r nr 

Kubbar til gatnagerðar ..................2. 000 
Járn- og sporbrautaþvertré ............0....00 00... 

Trjáviður í tunnustafi, klofinn, aðeins einn aðalflötur sagaður, en 

ekki frekar unninn; tunnustafir, ef einn aðalflötur er sagaður 

ávalur, en ekki frekar unnir .................02000 000... 00... 

Trjáviður í tunnubönd; klofnar stoðir, staurar og stafir, yddaðir en 
ekki sagaðir niður eftir endilöngu; pulpviður í smástykkjum eða 
mylsnu; tréspænir notaðir við ediksgerð eða við hreinsun á 
vökvum: 

Trjáviður í tunnubönd .........0000200 0. nnnn ern 
Annað ......2002000 000 

Trjáviður í göngustafi, regnhlífar, keyri, golfkylfur, verkfæri, áhöld 
o. þ. h., grófunninn eða gerður sívalur, en ekki renndur, beygður 

eða frekar unninn .............02000 000. e ee ner 
Tréþráður; eldspýtnaefni; trépinnar í skó ..................... 
Viðarull og viðarmjöl ..............000000 00... nn nn 
Trjáviður, heflaður, plægður, grópaður, fasaður eða unninn á 

annan svipaðan hátt, þar með talið ósamsett efni í parketgólf: 
Úr barrtrjám: 

Þilfarsplankar úr „oregon-pine“, „pitch-pine“ eða „douglas- 

fir“, 3x5? eða stærri ........0..0000 00... 

Annar .......000.0000.0 0 

5. mars 1974. 

  

  
  

  

    
  

  

    

Frá 1/, | Frá !/, | Frá 8 
1974 1975 197 

A E A E A E 

% |% |% 1% |% |% 
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25 25 25) 
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10. |10 10 
25  |25 25, 
25) 25 25) 

| 
0; 0 | 0 

0 0! 0) 
25 25 25 

| 
25 25 25 
30 30 30 ! 
12 12 0! 

15 15 15 
25 25 25
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44.14 

44.15 

44.16 
44.17 

44.18 

44.19 

44.20 

44.21 
44.22 

44.23 

44.24 
44.25 

44.26 
44.27 

21 
29 
00 

00 

00 
00 

00 

00 

00 

00 

ol 
09 

ol 
02 
03 

09 
00 

01 
02 
03 
09 
00 

Úr öðrum trjátegundum: 
Parketstafir .........2.00.0000 eens 
Annar .......0200 nn 

Viður sagaður, skorinn eða flagaður eftir endilöngu, en ekki frekar 
unninn og ekki yfir 5 mm að þykkt; spónaþynnur og þynnur í 
krossvið, ekki yfir 5 mm að þykkt ........0.0.0200000 0000... 
Krossviður og aðrar áþekkar límdar trjávörur (þar með talinn 
spónlagður trjáviður og aðrar límdar plötur); innlagður viður (með 
áteiknuðu eða máluðu mynstri) ........0.020000 00... 
Holplötur (lamelplötur), einnig lagðar ódýrum málmum ........ 
Sérstaklega unninn (improved) viður í plötum, blokkum eða þess 
konar ..........0020000eesnesns sr 
Gervitrjáviður úr spónum, sagi, viðarmjöli eða öðrum viðarkennd- 

um úrgangi, haldið saman með náttúrlegum harpix, gerviharpix 
eða öðru lífrænu bindiefni, í plötum, bitum eða þess háttar ..... 
Ramma- og húsgagnalistar úr trjáviði og listar með hvers konar 
þverskurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir og annað þess 
háttar ...........0.000200nneensrnr sr 
Myndarammar, rammar fyrir spegla og aðrar slíkar umgerðir úr 
trjáviði ........0.0......nnn er 
Umbúðakassar, rimlakassar, öskjur og aðrar umbúðir úr trjáviði 

Ámur, tunnur, ker, balar, fötur og aðrar slíkar beykisvörur úr 

trjáviði, hlutar í þessar vörur, þó ekki tunnustafir þeir, sem teljast 

til nr. 44.08: 
Tunnur og hlutar til þeirra ........00000200 00... 
Annað „20.00.2000 

Trésmíðavörur til bygginga (þar með talin ósamsett, tilsniðin hús 
og samsett parketgólf): 

Hurðir, gluggar og karmar til þeirra .........00000...... 

Hús tilhöggvin ...........0000000 00 nn nr 
Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins ..........000senssnssns 
Annað .........000.0nnn enn 

Búsáhöld úr trjáviði .............00000. 0. .nnsnnennsr 
Verkfæri, áhöld og hlutar til þeirra úr trjáviði (handföng, sköft 
og þess háttar), burstatré, sköft og handföng úr trjáviði fyrir bursta 
og kústa; skósmíðaleistar og blokkir úr tré, fyrir skósmíði: 

Burstatré .......0000.00000nsssssnnrer 
Skósmíðaleistar ..........2.2000000 00... nn 
Sköft og handföng .........0020000 neee r err 
Annað .......0000000 near 

Snældur, kefli og þess háttar úr renndum viði ................ 
Gólflampar, borðlampar og önnur ljósatæki, úr trjáviði; húsgögn 
úr trjáviði, sem ekki teljast til 94. kafla; skrín, vindlingakassar, 

bakkar, ávaxtaföt og hlutir til skreytingar úr trjáviði; öskjur, kistur 
og hylki úr trjáviði, fyrir verkfæri, teikniáhöld, hljóðfæri o. þ. h.; 

vörur úr trjáviði til persónulegra nota eða til skrauts, sem menn 

  

  
  

Nr. 6. 

Frá 1/ { Frá !/, | Frá !/, 
1974 1975 1976 

A EJA E|JA E 

% 1% |% |% |% | % 
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Frá 7, | Frá í), | Frá í) 
1974 1975 197 

ÁA E|A E|A E 

% 1% |% '% |%| % 
hafa almennt í vösum sínum, í handtöskum eða á sér; hlutar úr | | 

trjáviði til þessara vara: 
01 Lampar og önnur ljósatæki úr trjáviði ................... 80|55|70'45|60) 35 
09 Amnað 2....00.0000 0 90 6080 50| 70) 40 

44.28 Aðrar vörur úr trjáviði, ót. a.: | 
81 Botnvörpuhlerar og bobbingar .........00000000 000... 20 2) 020 
83 Merkispjöld og endurskinsmerki .........0000000000..... 30,21/27)17(24/| 14 
84 Árar .......0000000 erna 45|30|40 25|35| 20 
85 Stýrishjól ..........200000000 00 25 25 25 
86 Hnakkvirki og aktygjaklafar ............0000.00000 00... 18 18, 0 
87 Glugga- og dyratjaldastengur ..........020000000... 0... 35 24(30|20|25! 16 
88 Herðatré .........0.0.. 000... 90 | 60|80 50| 70) 40 
91 Hefilbekkir .........0..2000 ne 4; 4 0 
92 Skápa- og hurðahandföng ..........22.200000. 0. 00... 15! 15 0 
93 Tréteinar (drýlar) ...........22000000nn enn 18, 18 0 
94 Líkkistur ...........000..000 0000 60 40/55 3550) 30 
99 ANMArS ........000. nt 70. |70 70        
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45. kafli. 

Korkur og korkvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Skófatnaður og hlutar til skófatnaðar, er teljast til 64. kafla. 
b. Höfuðfatnaður og hlutar til höfuðfatnaðar, er teljast til 65. kafla. 

c. Vörur, sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

Nr. 6. 

  

  

  

  

2. Náttúrlegur korkur lauslega skorinn í ferhyrnd stykki, og náttúrlegur korkur, sem 

tekið hefur verið af yzta barkarlagið, telst til nr. 45.02, en ekki til nr. 45.01. 

Frá 1/, | Frá 1/, | Frá !/, 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

% % þ% |% |% | % 
45.01 00  Náttúrlegur korkur, óunninn, mulinn eða malaður; korkúrgangur 21 | 21 21 

45.02 00  Náttúrlegur korkur í stykkjum, plötum, þynnum eða ræmum, þar | | | 

með taldir teningar og ferhyrningar til framleiðslu á töppum .... 21) 21 21 
45.03 Vörur úr náttúrlegum korki: | 

ol Netja- og nótakorkur ........0.2200000. 00 enn 2 2 2! 

02 Björgunaráhöld úr korki, eftir nánari skýrgreiningu og | 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ 0 0 0 

03 Korktappar .........000000 000 18 18 0 

09 Aðrar ......0..2002000 0 40 40 40 

45.04 Pressaður korkur með eða án bindiefna og vörur úr slíkum korki: | 

ol Korkvörur til skógerðar ...........22..000000 000. 10 10 0 

02 Korkur í plötum eða rúllum ......0002000000 000 35 | 35 35 

03 Vélaþéttingar, pípur o. þ. h. úr korki ..........00..0..... 25 25 25 

05 Korkur í flöskuhettur ...........0...0.000 0000 18 18 0 

09 Annað ........02020000 nn 60 60 60 |        
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46. kafli. 

5. mars 1974. 

Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum. 

Athugasemdir: 

1. Með fléttiefnum er m. a. átt við strá, hálm, tágar, reyr, bambus, sef, trjáviðarspæni, 
ræmur af viðartrefjum og viðarberki, óspunnin vefjarefni, einþáttunga og ræmur úr 

plasti og pappirsræmum, en ekki ræmur úr leðri, leðurlíki eða flóka, mannshár, hross- 

hár, einþráðunga, né ræmur og spunagarn, sem telst til 51. kafla. 
2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Seglgarn, reipi og kaðlar, einnig fléttað (nr. 59.04). 
b. Skófatnaður og höfuðfatnaður og hlutar til þeirra, er teljast til 64. og 65. kafla. 
c. Ökutæki og hlutar til þeirra úr fléttiefnum (87. kafli). 
d. Húsgögn og hlutar til þeirra (94. kafli). 

3. Með fléttiefnum bundnum saman í plötur í nr. 46.02 er átt við fléttiefni lögð hlið við 
hlið og bundin þannig saman, hvort sem bindiefnið er spunaefni eða annað. 

  

  

  

  
  

      

Frá 7, | Frá 7 | Frá }), 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

% 1% 1% % |% | % 
46.01 00 Fléttur og aðrar þess konar vörur úr fléttiefnum til hvers konar 

nota, einnig fléttaðir borðar ...................... MB... 25 25 25 
46.02 Fléttiefni bundin saman eða ofin saman í plötur, þar með talið 

mottur, teppi og skermar; flöskustrá: 
01 Gólfmottur, teppi 0. þh. ....000000 000 80 | 55| 70. 45 |60/| 35 
02 Skermar ..........002000.0 00 8055 | 70'45|60) 35 
09 Annað ...........0.0.. sess 60 60, 60 | 

46.03 Körfugerðarvörur og aðrar vörur gerðar fyrst og fremst úr flétti- | | 
efnum eða vörum þeim, sem teljast til nr. 46.01-46.02; vörur úr | | 

lúffuknippum: 
ol Fiskkörfur og kolakörfur ........000020000000 000... 13) 911) 7|J10/ 6 
02 Töskuhöldur úr fléttiefnum ....0......0..00000 0000. 15 15! 0 
09 Annað .......00.0r annt 100, |100, |100  
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X. flokkur. 

Efnivörur í pappír; pappi, pappír og vörur úr þeim efnum. 

47. kafli. 

Efnivörur í pappír. 

Frá í | Frá í), | Frá }, 
1974 1975 1976 

A EJA E|A E 

% 1% |%1% |% | % 
47.01 Pappírsmassi, vél- eða kemískt unninn úr hvers konar trefjaefni | | 

úr jurtaríkinu: | | 
10 Viðarslíp vélunnið ............00000nnnn nr 14 14 14 
20 Pappírsmassi úr öðru en trjáviði ..........202000 0. 14 14 14 
30 Viðarmassi kemískur í upplausnarstigum (dissolving grades) ... 14! 14 14 
40 Sóda- og súlfatviðarmassi, óbleiktur .......222.000.0.. 0... 14 14 14 
50 Sóda- og súlfatviðarmassi, bleiktur (annar en „dissolving grades“) 14) 14 14 

60 Súlfitviðarmassi, óbleiktur .........0..220000 0000 14 14 14 

70 Súlfitviðarmassi, bleiktur (annar en „dissolving grades“) ...... 14 14 14 
80 Viðarmassi hálfkemískur ..........2200.... 0... 14 14 14 

47.02 00  Úrgangspappír og úrgangspappi; úrgangsvörur úr pappír eða pappa | | 
aðeins hæfar til pappírsgerðar ..............00.000 0000... 14 14 14
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48. kafli. 

Pappír og pappi; vörur úr pappírsmassa, pappír og pappa. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Prentþynnur, er teljast til nr. 32.09. 
b. Ilmpappir og andlitsfarðapappir (nr. 33.06). 

c. Pappir gegndreyptur eða þakinn sápu (nr. 34.01), pappír gegndreyptur eða þakinn 
ræstiefnum (nr. 34.02) og sellulósavatt gegndreypt með fægi- og gljáefnum o. s. frv. 

(nr. 34.05). 
d. Ljósnæmur pappir og pappi (nr. 37.03). 
e. Samfellur af plasti og pappir eða pappa (nr. 39.01—39.06), vúlkanfiber (nr. 39.03) 

og vörur úr slíkum efnum (nr. 39.07). 

f. Vörur, er teljast til nr. 42.02 (t. d. ferðabúnaður). 

g- Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum (46. kafli). 
h. Pappirsgarn og spunavörur úr því (XI. flokkur). 

ij. Slípiefni með pappír og pappa sem undirlag (nr. 68.06) og gljásteinsflögur með 

sams konar undirlagi (nr. 68.15). (Hins vegar telst pappír og pappi þakið gljásteins- 

dufti til nr. 48.07). 
k. Málmþynnur styrktar með pappir eða pappa (XV. flokkur). 

1. Gataður pappír og pappi í hljóðfæri (nr. 92.10). 

m. Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur) eða vörur, 
er teljast til 98. kafla (t. d. hnappar). 

2. Til nr. 48.01 og 48.02 telst einnig pappir og pappi, sem er sléttur, gerður með vatns- 

merki, einnig óekta, svo og pappir og pappi, sem er litaður eða marmararákaður í 

gegn Í massanum með hvaða hætti sem er, enda leiði ekki annað af 3. athugasemd 

hér á eftir. Hins vegar teljast ekki til þessara númera pappir og pappi, sem er frekar 

unninn, t. d. yfirlagður eða gegndreyptur. 

3. Pappir og pappi, sem eru þannig gerðir, að þeir geta talizt til tveggja eða fleiri af 

nr. 48.01—48.07, teljast til þess númers, sem er síðast í röðinni. 

4. Til nr. 48.01—48.07 telst ekki pappír, pappi eða sellulósavatt í eftirgreindu ásig- 

komulagi: 

a. Í ræmum eða rúllum, sem eru 15 cm á breidd eða minna. 

b. Í rétthyrndum örkum, ef ekkert af hliðunum er yfir 36 cm. 

c. Með annarri lögun en rétthyrndri. 

Handgerður pappir eða pappi af hvaða stærð og lögun sem er telst þó til nr. 48.02, 
ef hinn ójafni kantur, sem myndast við framleiðsluna, hefur ekki verið numinn 

burtu að nokkru eða öllu leyti, enda leiði ekki annað af 3. athugasemd hér á undan. 

5. Sem veggfóður og linkrústa (nr. 48.11) skoðast einungis: 

a. Pappír í rúllum hæfur til vegg- og loftskreytinga og er 

— annað hvort með einni eða tveimur auðum röndum, með eða án kennimerkis, 

— eða án auðrar randar, litaður, mynsturprentaður, upphleyptur eða skreyttur 

á annan hátt á yfirborði og ekki yfir 60 cm á breidd. 

b. Pappirsbryddingar, pappírsrandir og pappirshorn til vegg- og loftskreytinga. 

6. Nr. 48.15 tekur m. a. til pappirsullar og pappirsræma (einnig samanbrotinna eða 

þakinna á yfirborði), sem ætlað er til notkunar sem fléttiefni, og til salernispappirs 
í rúllum og pökkum, en hins vegar ekki til vara, sem nefndar eru í 7. athugasemd 

hér á eftir. 
7. Til nr. 48.21 teljast m. a. spjöld í statistískar vélar, rifgötuð blöð og spjöld í Jacquard- 

vélar og þess háttar vélar, blúndur, hilluborðar, dúkar, pentudúkar og vasaklútar, 

vélaþéttingar, steyptar og formaðar vörur úr pappirsmassa og fatasnið. 
8. Til þessa kafla telst pappir, pappi og sellulósavatt og vörur úr þeim, með áprentun
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eða myndum, ef þessi áprentun eða myndir eru ekki ákvarðandi um notkun þeirra 

eða valda því, að þær teljast til prentaðra verka í 49. kafla. 
  

48.01 

48.02 
48.03 

48.04 

48.05 

48.06 

48.07 

1. Pappír og pappi í rúllum og örkum. 

Pappír og pappi (þar með talið sellulósavatt), vélunninn, í rúllum 
eða örkum: 

10 Dagblaðapappír ............00000 0. 
20 Prent- og skrifpappír ..........0..00 0. 
30 Krafipappír og kraftpappi ........20.000 0 
40 Vindlingapappír ..........22.20.. 

Annað: 

sl Bókbandspappi og hliðstæður pappi, einnig karton ........ 
52 Umbúðapappír venjulegur ..........0...00.0000 0 
59 Annað ......00000 ANNARRA 
00 Handgerður pappír og pappi .......0.0..00 0. 

Pergamentpappír og -pappi og annar feitiheldur pappír og pappi, 
einnig eftirlíkingar, og pergamyn, í rúllum eða örkum: 

ol Smjörpappír og hvítur pergamentpappír, sem vegur allt að 
100 gfmð ........0000 nr 

09 Annað 20.02.2000 
00 0 Pappír og pappi úr samanlímdum blöðum, ógegndreypt eða óyfir- 

dregið, með eða án innri styrkingar, í rúllum eða örkum ....... 
Bylgjupappír og bylgjupappi, einnig með álímdu sléttu lagi, einnig 
krepaður, felldur, mynstraður og gataður, í rúllum og örkum: 

ol Bylgjupappi og bylgjupappír ..........0.00.0. 00... 
02 Pappi og pappír, mynstraður eða upphleyptur (embossed).. 
09 Annað ......0000 0 
00 Pappír og pappi, ínustrikað eða krossstrikað, en ekki prentað á 

annan hátt, í rúllum eða örkum ...............02000.0..0.. 

Pappír eða pappi, gegndreyptur, húðaður, yfirdreginn, litaður eða 
skreyttur á yfirborði eða áprentaður (þó ekki pappír og pappi, sem 
telst til nr. 48.06, eða prentaðar vörur, er teljast til 49. kafla), í 
rúllum eða örkum: 

10 Prent- og skrifpappér .......0000.0. 00 
Annað: 

(eð Efni í mjólkurumbúðir ...........000.02 000 
82 Pappír og pappi, vaxborinn eða plastborinn ............ 
84. Pappír og pappi, áprentaður, Ót. a. ......00000.0...... 
85 Límborinn pappír .......0000..000nl nr 
86 Veggfóður .......0.00.0000 00. 
87 Einangrunarplötur ............00000000 00. 
88 Vaxborinn pergamentpappír utan um útflutningsvörur, 

enda sé á honum viðeigandi áletrun ..................... 
91 Umbúðapappír, áprentaður ..........000..0.200.0000... 
92 Pappi til myndamótagerðar ........0.00.00.0. 0... 
93 Efni í vélaþéttingar ............000.0..00 00. 
94 Þakpappi, báraður ............2.20000000 0... 
95 Þakpappi og annar asfaltborinn pappi, ót. a. ........... 
99 Annars ..............esesss ns 
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48.08 
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Síublokkir, þynnur og plötur úr pappírsmassa ................. 
Byggingarplötur úr viðartrefjum eða öðrum jurtatrefjum, einnig 
límdar með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða öðrum þess háttar 
bindiefnum ...........0022000nnnn sn 

II. Tilskorinn pappír eða pappi og vörur úr pappír og pappa. 

Vindlingapappír tilskorinn, einnig heftur eða í hylkjum ......... 

Veggfóður og línkrústa; gagnsær gluggapappír ................ 
Gólfpappír og gólfpappi, með eða án línóleumhúðar, einnig tilskor- 
ÍNA 22.00.0000... 
Kalkerpappír og annar pappír til fleirritunar, stensilpappír og annar 
hliðstæður pappír, tilskorinn, einnig í öskjum ................. 
Skrif blokkir, umslög, bréf kort, póstkort (án mynda); öskjur, möpp- 
ur o. þ. h., sem aðeins innihalda bréfsefni, umslög og annað af því 

tagi til bréfaskrifta: 
Umslög óáprentuð .......0..2000020nnnnnnnnn 
Umslög áprentuð ..........000000. 0000 er nnn nr 
Bréfsefni í öskjum, möppum 0. þh. .....00000000 00... 
Skrifblokkir...........00000. 00 
Annað .......0220000 00. 

Annar pappír og pappi, tilskorið í stærðir eða form: 
Límbönd ........00022000 nn 
Ráúllur í reiknivélar, ritsímatæki o. þ.h. ................. 
Skrifpappír, fjölritunarpappír og teiknipappír, óáprentaður 
Salernispappír ......0..00.0snnsnererr rns 
Tilskornar síuplötur .........00.2000000n renn 
Umbúðapappír, áprentaður ..............0.000n nn... 
Annars ........0000 ner 

Kassar, pokar og aðrar slíkar umbúðir, úr pappír og pappa: 
Pappakassar og öskjur .........000200000 0000... 
Pappírspokar margfaldir til umbúða um kartöflur, sement og 
áburð, enda sé á þeim viðeigandi áletrun, svo og aðrir marg- 

faldir pappírspokar til umbúða, að flatarmáli 0,2 m? og stærri 
Mjólkurumbúðir ...........0000.....n 
Aðrir pappírspokar ..........00.0000 0. se nsnnan rn 
Pappakassar utan um útflutningsvörur, enda sé á þeim 
viðeigandi áletrun ............0000.00 00. neee cart 
Pappírspokar, margfaldir, utan um útflutningsvörur, enda 

sé á þeim viðeigandi áletrun ........................... 
Annað .......000000. 00 

Spjaldskrárkassar, seymsluöskjur og annað þess háttar úr pappír 
og pappa, til notkunar í skrifstofum, verzlunum o. þ. h. ........ 
Skrifstofubækur, stílabækur, minnisbækur og blokkir, pöntunar- 

bækur, kvittunarblokkir, dagbækur, ritundirlög, bréfa- og skjala- 
bindi, bókabindi, skrifmöppur og annað þess háttar úr pappír og 
pappa; sýnishornaalbúm og önnur albúm og bókahlífar úr pappír 
OK PAPPA .......0020 nn ns 
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Frá }/, Frá !/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

% %|% %|%| % 
Vörumiðar og merkimiðar, einnig áprentað og límborið: | | | 

Vöru- og merkimiðar, óáprentaðir .............000..0.... 27) 18(24/15|21 12 
Áprentaðir merkimiðar fyrir útflutningsafurðir ........... 4 3| 4, 31 4 | 2 
Annað ........0000..00e nn 45 | 30(40/25|35! 20 

Vinzli, spólur og annað þers háttar úr pappírsmassa, pappír eða | | 

pappa, einnig gatað eða hert .............0.00000 00 nn nn 4 | 4 01 

Aðrar vörur úr pappírsmassa, pappír, pappa eða sellulósavatti: | | 
Pípur og vélaþéttingar og hliðstæðir smáhlutir til véla ..... 25 25 251 
Spjöld í gataspjaldavélar, línuritaspjöld, pappír og pappírs- | | 
rúllur í sjálfritandi vélar ...........00220.0000 0. 15 15 15 
Lampar og lampaskermar .........0000000 000 n nn. 80 | 551 70!45|60} 35 
Servíettur, handþurrkur, dúkar, bakkar o. þh. .......... 70 70 | 70 

Pappír í dýptarmæla ...........2000000 0000... 4 4.) 4 
Umbúðakassar og öskjur úr pappírsmassa eða sellulósavatti 35'| 24|30|20|25| 16 
Dömubindi og barnableiur .........0.00000000.000 00. 30/21(27|17| 24) 14 
Fatnaður .......00.000000ssnsss er 60 |40(50/30|45| 25 
Umgerðir um skuggamyndir .............0000000.0..0.0.. 45 30|40/25(35| 20 
Fatasnið ...........000000 0... 0! 0 0 
Drykkjarmál .........0...2....annn nr 60 '40(55/35|50| 30 
Annars ........000000 00 10 70 70      
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49. kafli. 

Prentaðar bækur, blöð, myndir og annað prentað mál; handrit, 

vélrituð verk og uppdrættir. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Pappír, pappi, sellulósavatt og vörur úr þessum efnum með áprentun eða myndum, 

ef áprentunin eða myndirnar eru ekki aðalatriðið fyrir eðli varanna og notkun 

(48. kafli). 
b. Spil og aðrar vörur, er teljast til einhvers númers 97. kafla. 

c. Frumgerðir af stungum, þrykki og steinprentun (nr. 99.02), frímerki, stimpil- 
merki og önnur slík merki í nr. 99.04, safnmunir og aðrar vörur, er teljast til 

99. kafla. 
. Blöð og tímarit, sem heft eru í annað en pappir, og tvö eða fleiri eintök eða hefti 

af blöðunum og tímaritum bundin saman, teljast til nr. 49.01, en ekki til nr. 49.02. 

- Til nr. 49.01 telst einnig: 
a. Endurprentanir af listaverkum, teikningum o. þ. h. með tilheyrandi texta um 

verkin eða höfunda, tölusett til að bindast saman. 

Myndir, sem fylgja bundnum bókum eða eru viðbætur við þær. 
c. Bækur og bókahlutar, sem flutt er inn í heftum eða örkum og hefta á saman eða 

binda á inn. 
Prentmyndir og myndir án texta, í heftum eða lausum örkum teljast hins vegar 

til nr. 49.11. 
. Til nr. 49.01 og 49.02 telst hvorki prentað mál, sem er gefið út í auglýsingaskyni af 

aðila eða fyrir aðila, sem þar er tilgreindur, né prentað mál, sem fyrst og fremst er 

gefið út í auglýsingaskyni (þar með talin ferðakynningarstarfsemi). Slíkt prentað 

mál telst til nr. 49.11. 

Með myndabókum fyrir börn (nr. 49.03) er átt við barnabækur, þar sem myndirnar 

en ekki textinn eru aðalatriðið. 

. Til handrita og vélritaðra verka (nr. 49.06) teljast einnig vélrituð eftirrit og eftir- 
myndir af verkunum á ljósnæman pappír. Ákvæði þessa kafla um prentuð verk gilda 

einnig um sams konar efni fjölritað. 

. Með póstkort með mynd í nr. 49.09 er átt við kort, þar sem myndin er aðalatriðið 

og prentunin á það bendir til notkunar þess sem póstkorts. 
  

49.01 

49.02 
49.03 
49.04 

49.05 

  

          

Frá, | Fá 7, | Frá í 
1974 75 | 

á EA E|A E 

% {% |% |% |% {% 
Prentaðar bækur, bæklingar og önnur þess konar rit, einnig ein- 
blöðungar: 

01 Á íslenzku ......00000.00 000 .nn nr 18 | 12|16| 10| 14 
09 Á erlendu máli „..........2.000 000... 0 0 0 
00 Blöð og tímarit, einnig með myndum ...........00000........ 0 0 0 
00 — Myndabækur og teiknibækur fyrir börn ...................... 0 0 0 
00 Hljóðfæranótur, prentaðar eða skrifaðar, einnig hundnar og með 

myndum ...........0000000 00 0 0 0 
Landabréf, sjókort og önnur þess háttar kort alls konar, þar með 
taldar kortabækur og veggkort, prentuð; prentuð jarðlíkön og 
himinmyndarlíkön: | | 

01 Landabréf, sjókort og önnur þess háttar kort af Íslandi og ! | 
landgrunninu, þar með taldar kortabækur og veggkort .... 0 0 0, 

02 Önnur landabréf, sjókort 0. þh. ......0.000.00.0 0... 0. 0) 01 
03 Jarðlíkön og himinmyndarlíkön ........................ 0 | 0 | 0 |
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49.06 
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49.09 

49.10 

49.11 
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Bygginga- og vélauppdrættir, aðrir tæknilegir uppdrættir og aðrir 
slíkir uppdrættir, í frumriti eða eftirmyndir; handrit og vélrituð 
Verk 0... 
Ónotuð frímerki, stimpilmerki og önnur slík merki, sem eru gild 
eða verða gild hér á landi; pappír með slíkum merkjum; peninga- 
seðlar, skuldabréf, hlutabréf og önnur þvílík verðbréf; á vísanahetti: 

Frímerki ónotuð .....0...00000 2. 
Peningaseðlar .......00..00000 0 
Annað 2... 

Færimyndir alls konar ..........0.2000.00 
Póstkort, jólakort og önnur hamingjuóskakort með myndum, 
prentuðum á hvaða hátt sem er, einnig með skrauti ......... 
Almanök alls konar úr pappír og pappa, þar með taldar almanaks- 
blokkir .........2220000 000 
Annað prentað mál, þar með taldar prentaðar myndir og ljós- 
myndir: 

Auglýsingaspjöld, auglýsingaskilti, auglýsingabækur o. þ. h., 
með erlendum texta ........0020000 0. 
Biblíumvndir og myndir til notkunar við kennslu í skólum 
Annars .......02000n sr 
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XI. flokkur. 

Spunaefni og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

Til þessa flokks telst ekki: 1. 

to
 

a. 

b. 

e
m
 

Burstir og dýrahár til burstagerðar (nr. 05.02), hrosshár og hrosshársúrgangur 

(nr. 05.03). 

Mannshár og vörur úr því (nr. 05.01, 67.03 og 67.04), þó ekki síudúkur og 

grófgerður vefnaður úr mannshári til notkunar í olíupressur og til annars þess 
háttar, er telst til nr. 59.17. 

Efni úr jurtaríkinu, sem teljast til 14. kafla. 

Asbest, er telst til nr. 25.24, og vörur úr asbesti og aðrar vörur, sem teljast til 

nr. 68.13 og 68.14. 
Vatt, bindi og aðrar þess konar vörur til notkunar við lækningar og þráður til 

að sauma saman skurði og sár (nr. 30.04 og 30.05). 

Ljósnæmur vefnaður (nr. 37.03). 

Einþáttungar úr plasti með mesta þvermál yfir 1 mm og ræmur úr plasti (til- 

búinn hálmur og þess háttar), sem eru meira en 5 mm að breidd (39. kafli); enn 

fremur fléttur og vefnaður úr slíkum einþáttungum og ræmum (46. kafli). 

Ofin spunaefni, trefjadúkur og sams konar trefjaefni, gegndreypt, þakin eða límd 
saman með gúmmíi, og vörur úr slíkum efnum, er teljast til 40. kafla. 

ij. Húðir og skinn með ull eða hári (41. og 43. kafli), vörur úr loðskinni (nr. 43.03) 

ásamt eftirlíkingum af loðskinni og vörum úr þeim (nr. 43.04). 

Vörur úr spunaefnum, er teljast til nr. 42.01 og 42.02. 

Vörur í 48. kafla (t. d. sellulósavatt). 
Skófatnaður og hlutar til hans, legghlífar og aðrar þess konar vörur, er teljast 

til 64. kafla. 
Höfuðfatnaður og hlutar til hans, er teljast til 65. kafla. 

Hárnet (nr. 65.05 eða eftir atvikum 67.04). 
Tilbúin blóm, blævængir og aðrar vörur, er teljast til 67. kafla. 

Garn, snúrur, vefnaður og annað þess háttar þakið slípiefni (nr. 68.06). 

Glertrefjar og vörur úr þeim aðrar en útsaumur gerður úr glerþráðum á sjáan 

legum grunni (70. kafli). 

Húsgögn og rúmfatnaður (94. kafli). 

Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 
- Vörur, sem geta talizt til einhvers númers í 50.—57. kafla og eru úr tveimur eða 

fleiri spunaefnum, flokkast samkvæmt eftirgreindum reglum: 

a. Vörur, sem í er meira en 10% að þunga af náttúrlegu silki, teljast til 50. kafla, 

og við flokkun í númer í kaflanum skal við þá tegund hins náttúrlega silkis 

miðað, sem mest er af í vörunni reiknað eftir þyngd, og þannig með farið 

eins og varan væri öll úr þeirri silkitegund einni. 

b. Allar aðrar vörur flokkast í samræmi við þá spunatrefjategund, sem mest er 

af að þunga í vörunni, og þannig með farið eins og varan væri öll úr þeirri 

trefjategund einni. 

. Þegar farið er eftir því, er að ofan greinir, gilda eftirfarandi reglur: 

a. Málmgarn skal skoðast sem sérstakt spunaefni og þungi þess tekinn sem saman- 
lagður þungi spunatrefjanna og málmþráðanna, sem það er gert úr. Við toll 

flokkun vefnaðar ber að telja málmþráð sem spunaefni.
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b. Þegar í tollskrárlið er gert ráð fyrir, að vörur séu úr mismunandi spunatrefja- 

tegundum (t. d. mismunandi tegundum náttúrlegs silkis, ullar o. s. frv.), ber 

að skoða þessar mismunandi trefjategundir sem eina tegund. 

Í öllum öðrum tilvikum en því, er um getur í athugasemd 2.B.a. hér að framan, 

skal þungi allra annarra efna en sjálfra spunatrefjanna ekki teljast með þunga 

vörunnar. 

C. Ákvarðanir þær, sem getið er í athugasemd 2.A og 2.B hér að framan, taka 

einnig til garns, sem um getur í athugasemd 3 og 4 hér á eftir. 

A. Í XI. flokki skoðast seglgarn, línur og kaðlar (þó með þeim undantekningum, 
er greinir í athugasemd 3.B), garn (ótvinnað, eintvinnað eða margtvinnað), seim 

Þannig er gert, er nú segir: 

a. 

b. 

d. 
e. 
f. 

- Sem seglgarn, línur og kaðlar skoðast ekki: 

a. 

b. 

d. 

e. 

Garn úr silki, bourette-silki og chappe-silki, sem vegur meira en 2 g/m (18000 

denier). 

Garn úr tilbúnum trefjum (þar með talið garn úr tveim eða fleiri einþáttung- 

um, er teljast til 51. kafla), sem vegur meira en 1 g/m (9000 denier). 

Garn úr hampi eða hör: 

1. Pólerað eða fágað, þegar lengdin á kílógramm, margfölduð með tölu þráð- 

anna, er minni en 7.000 metrar. 

2. Ópólerað og ófágað, sem vegur meira en 2 g/m. 

Garn úr kókostrefjum gert úr þrem eða fleiri þráðum. 

Garn úr öðrum trefjum úr jurtaríkinu, sem vegur meira en 2 g/m. 

Garn styrkt með málmi. 

Garn úr ull, hrosshári eða öðru dýrahári, og pappirsgarn, enda sé það ekki 

styrkt með málmi. 
Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum og margþátta garn, 

ósnúið eða með minna en 5 snúningum á metra. 

Silkiormaspuni (silk worm gut), eftirlíkingar af girni (catgut) úr silki eða 

tilbúnum spunatrefjum ásamt einþáttungum, er teljast til 51. kafla. 

Garn í sambandi við málmþráð eða yfirdregið með málmi (þó ekki garn 

styrkt með málmi). 

Chenillegarn og yfirspunnið garn, er telst til nr. 58.07. 

. Garn umbúið til smásöln í 50., 51., 53., 54., 55. og 56. kafla, annað en það, sem 

greinir í athugasemd 4.B hér að neðan, telst eftirfarandi: 

a. 
n 

Garn í hnyklum eða á vinzlum, keflum, pappahólkum, eða öðru þess háttar, 

þegar þungi hvers stykkis (með kefli eða öðru því, sem á er undið) fer 

ekki fram úr: 

1. 200 g, sé um garn úr hör eða ramí að ræða, 
2. 85 g, sé um garn úr náttúrlegu silki eða endalausum tilbúnum spuna- 

trefjum að ræða, 

3. 125 g, sé um garn úr öðrum spunatrefjum að ræða. 

Garn í hespum eða skreppum, þegar þungi hverrar hespu eða skreppu fer 

ekki fram úr: 

1. 85 g, sé um garn úr náttúrlegu silki eða endalausum tilbúnum spuna- 

trefjum að ræða, 

2. 125 g, sé um garn úr öðrum spunatrefjum að ræða. 

Garn í hespum eða skreppum, sem skipt er í sundur með þráðum, þannig að 

minni hankir séu sjálfstæðar og allar jafnar að þyngd, sem ekki fer fram úr: 

1. 85 g, sé um garn úr náttúrlegu silki eða endalausum tilbúnum spuna- 

trefjum að ræða, 

2. 125 g, sé um garn úr öðrum spunatrefjum að ræða.
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B. Garn umbúið til smásölu telst ekki: 

a. Ótvinnað garn úr hvers konar spunatrefjum, nema það, er hér segir: 

1. Ótvinnað garn úr ull eða öðru fingerðu dýrahári, enda sé það óbleikt. 

2. Ótvinnað garn úr ull eða öðru fingerðu dýrahári, sem hefur verið bleikt, 
litað eða þrykkt, þegar lengd þess er undir 2000 m/kg. 

b. Tvinnað eða margtvinnað garn, óbleikt: 

1. Úr náttúrlegu silki, hvernig sem frá því er gengið. 

2. Úr öðru efni en ull eða öðrum fíngerðum dýrahárum, enda sé það í hesp- 

um eða skreppum. 
c. Tvinnað eða margtvinnað garn úr náttúrlegu silki, bleikt, litað eða þrykkt, 

Þegar lengdin er 75000 m/kg eða meira. 

d. Ótvinnað, tvinnað eða margtvinnað garn úr hvers konar spunatrefjum: 
1. í krossbrugðnum hespum eða skreppum, 

2. 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.). 

a. Snúðofið telst efni vera (nr. 55.07), þegar uppistaðan er að öllu eða nokkru leyti 
mynduð úr föstum þráðum og snúðþráðum, sem vafið er hálfar eða heilar um- 

ferðir eða meira utan um hina föstu uppistöðuþræði og mynda lykkjur, er halda 

ívafsþráðunum föstum. 

b. Ómynstrað (nr. 58.08) telst það efni, sem er gert úr kerfi af möskvum eins í 

lögun og að stærð alls staðar á yfirborðinu án nokkurs mynsturs eða fyllingar á 

möskvunum. Ekki er tekið tillit til smámillibila, sem verða til, er möskvarnir eru 

gerðir. 

Með unnum vörum er í þessum flokki átt við: 

a. Vörur, sem eru klipptar og hafa aðra lögun en rétthyrnda. 

b. Vörur fullofnar og tilbúnar til notkunar (eða tilbúnar til notkunar eftir ein- 

falda klippingu) án þess að þörf sé saumaskapar eða annarrar meðferðar (t. d. 

sumar tegundir af þurrkum, handklæðum, borðdúkum, hálsklútum og teppum). 

c. Vörur, sem eru saumaðar eða faldaðar (þó ekki vörur í metramáli, sem eru 

klipptar og hafa verið saumaðar eða faldaðar einungis til þess að fyrirbyggja, 

að vefnaðurinn trosni) eða eru með hnýttu kögri á einum kanti eða fleiri. 

d. Vörur, sem eru sniðnar (lögunin skiptir ekki máli) og úr hafa verið dregnir 

Þræðir. 

e. Vörur, sem hafa verið saumaðar saman, settar saman með límingu eða á annan 

hátt (þó ekki vörur í metramáli úr tveim eða fleiri lengdum sama efnis, sem 

hafa verið skeyttar saman á endunum hver fram af annarri, og vörur Í metra- 

máli samsettar úr tveim eða fleiri lögum af efni, einnig þótt vatt sé haft sem 

millilag). 
Til kaflanna 50 til 57 og einnig — enda sé annað ekki tekið fram — til kaflanna 

58 til 60 teljast ekki vörur, sem samkvæmt skýrgreiningu í 6. athugasemd hér að 

ofan geta skoðazt unnar. Til kaflanna 50 til 57 teljast ekki vörur, sem talizt geta til 

kaflanna 58 eða 59. 
Sé ekki annað tekið fram í viðkomandi tollskrárnúmeri, telst segl- og presennings- 

dúkur vera 

a. ómjúkur þéttofinn vefnaður gerður úr tví- eða margtvinnuðu garni, enda sé hver 

fermetri dúksins 500 g eða meira, 

b. ómjúkur þéttofinn vefnaður gerður út eintvinnuðu garni, enda sé hver fermetri 

dúksins 600 g eða meira, 

úr spunatrefjum úr jurtaríkinu eða stuttum gervitrefjum, einnig þótt dúkurinn sé 

gegndreyptnr með kemískum efnum, feiti eða tjörn. Sé dúkurinn gegndreyptur eða 

þakinn öðrum efnum, telst hann því aðeins vera segl- eða presenningsdúkur, að 

bungi spnnatrefjanna sé 500 g eða meira hver fermetri.
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50. kafli. 

Silki og silkiúrgangur. 

Frá 1 | Frá | Frá í), 
1974 1975 1976 

a E|A EA E 

% |% % % |% % 

50.01 00  Silkiormahjúpar, sem nota má til afvingiu ................. 7 7 0 

50.02 00  Náttúrlegt silki, óspummið .........0......0.0 0000 7 7 0 

50.03 00  Úrgangur náttúrlegs silkis (þar með talið chappe-silki, bourette- 
silki og silkiormahjúpar, sem ekki er hægt að nota til afvinzlu 
ásamt uppkembdum silkivefnaði) ............0...... 0... 10 10 0 

50.04 00 — Garn úr náttúrlegu silki (þó ekki garn úr chappe-silki og bourette- 
silki), ekki umbúið til smásölu .......................0.0.... 22 15(20 13|17, 10 

50.05 00 Garn úr chappe=silki, ekki umbúið til smásöla ................ 22 15|20 13|17 10 
50.06 00 Garn úr bourette-silki, ekki umbúið til smásölu „.............. 22 15(20113|17 10 

50.07 00 Garn úr náttúrlegu silki, chappe-silki og bourettc-silki, umbúið til 
smásölu ................000.00n sess 22 1520 13|17 10 

50.08 00  Silkiormaspumi: eftirlíkingar af girni (caigut) úr náttúrlegu silki 27 18|24 15|21 12 
50.09 00  Vefnaður úr náttúrlegu silki (þó ekki bourette-silki) ............ 22 15|20 13|17 | 10 
50.10 00  Vefnaður úr bouvette=silki ................0......00 000. 22 15|20 13|17; 10
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51. kafli. 

Endalausar tilbúnar trefjar. 

Athugasemdir: 

  

  

1. Með tilbúnum trefjum er hvarvetna í tollskránni átt við trefjar eða spunaþræði, 
sem gerðir eru úr lifrænum pólymerum: 

a. Með pólymerisation eða þéttingu úr mónómerum lífrænum efnum, t. d. pólya- 

midum, pólyeterum, pólyúretönum og pólyvinylderivötum. 
bÞ. Með kemiskri umbreytingu á náttúrlegum lífrænum pólymerum (svo sem sellulósa, 

kaseíni, próteinum og alginötum), t. d. viskósa-, acetat-, kopargervisilki og alginat- 
trefjar. 

2. Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum spunatrefjum teljast ekki til nr. 
51.01, heldur til 56. kafla. 

3. Sem garn úr endalausum tilbúnum trefjum skoðast ekki garn gert að meginstofni 
úr trefjum, sem slitnar hafa verið í sundur á vélrænan hátt (56. kafli). 

4. Einþáttungar úr tilbúnu trefjaefni, sem hvergi eru meira en 1 mm í þvermál, teljast 
til nr. 51.01, þegar þungi þeirra er minni en 6,6 mg/m (60 denier), en annars til 
nr. 51.02. Einþáttungar, sem hvergi eru minni en 1 mm í þvermál, teljast til 39. kafla. 

Ræmur úr tilbúnu trefjaefni (tilbúinn hálmur og þess háttar) teljast til nr. 
51.02, þegar breidd ræmunnar er ekki meira en 5 mm, en annars til 39. kafla. 

Frá }/ Frá !/ Frá !/, 
1974 | 1975 1976 
a E|A E|A E 

% 0 % þ% % þ% % 
51.01 Garn úr endalausum tilbúnum trefjum, ekki umbúið til smásölu: 

Úr syntetískum trefjum: 
ol Til veiðarfæragerðar .................0000. 0 0 0 0) 
19 Afnað 20... 1 3171 3( 7 2 
20 Úr uppkembdum trefjum ............ 1 3I1 317 2 

51.02 Einþáttungar, ræmur (tilbúinn hálmur og þess háttar) og eftirlík- 
ingar af girni (catgut) úr tilbúnu trefjaefni: 

Úr syntetísku trefjaefni: 
l1 Eingirni til veiðarfæragerðar ...........0.0.. 0. 0 0 0 
19 Átinað 22.20.0000 1317 3( 7, 2 
20 Úr uppkembdum trefjum 1311 317. 2 

51.03 Garn úr endalausum tilbúnum trefjum, umbúið til smásölu: 
10 Úr syntetískum trefjum ........... 18 12(16:10/14. 8 
20 Úr uppkembdum trefjum 2... 18 12(16 1014 8 

51.04 Vefnaður úr endalausum tilbúnum trefjum (þar með talinn vefn- 
aður úr einþáttungum og ræmum, er teljast til nr. 51.01 eða 51.02): 

Úr syntetískum trefjum: 
11 Grófur einskeftur vefnaður úr flötum einþáttungum 3--5 mm 

á breidd ...............20.20 0. 2 0( 2) 0; 200 
19 Aað .......0.0. 0 18 12(16. 10:14. 8 
20 Ír uppkembdum trefjum ... 20... 18, 1216 1014, 8    
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52. kafli. 

Spunavörur í sambandi við málm. 

  

  

    

Frá 7, | Frá 1), | Frá }), 
19 1975 1976 

A EA EA E 

% 1% {% % {% 1 % 
52.01 00 Málmgarn, spunnið úr trefjagarni og málmi, eða þakið með málmi | 

með hvers konar aðferð ...................00000 0... 18. 1216 10J14. 8 
52.02 00  Vefnaður úr málmþræði eða úr garni, sem telst til nr. 52.01, enda 

sé hann nothæfur til fatnaðar, sem húsgagnaáklæði eða til annars 

þess háttar ...........0.....0. 22 1520 1317 10
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53. kafli. 

Ull og annað dýrahár. 

Athugasemd: 

Með fíngerðum dýrahárum er átt við hár af alpaka, lama, vikuna, yakuxa, úlfalda, 

angórageit, tíbetgeit, kashmirgeit og öðrum svipuðum geitum (þó ekki hinni venjulegu 
geit), kaninu (þar með talin angórakanina), héra, bifur, bifurrottu og bisamrottu. 

ö. mars 1974. 

  

  

    

Frá) | Frá, | Frá }), 
1974 1975 1976 

A E|A E|aA E 

% % {% '9% þ% 1% 
53.01 Ull, hvorki kembd né greidd: | | 

10 Ull óþvegin eða þvegin á skepnunni ............... 0 0 0 
20 Ötinur ll 0 0 

53.02 Önnur dýrahár (fíngerð eða grófgerð), hvorki kembd né greidd: 
10 Fíngerð hár ........2.0..0. 0; 0 0 
20 Grófgerð hár ..........22.....r 0 0 0 

53.03 00  Úrgangur úr ull og öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), þó 
ekki tættur eða kembdur .....................0. 00... 0 0 ) 

53.04 00  Úrgangur úr ull og öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), tættur 
eða kembdur (þar með taldar tættar tuskur) .................. 0 0 0 

53.05 UI og annað dýrahár (fíngert eða grófgert), kembt eða greitt: 
10 Ull og annað dýrahár, kembt eða greitt (annað en lopadiskar úr ull) 0 0' 0 
20 Lopadiskar úr ull .........0000000. 0 0 0 

53.06 Garn úr ull, annað en kambgarn (woollen yarn), ekki umbúið til 

smásölu: 

ol Garn, þar sem hver þráður einspunninn vegur Í g eða 
minna hverjir 9 metrar 00.00.0000... 13, 911  7|10. 6 

09 Átnað 22.00.0000 22 15(20 13(17 10 
53.07 Kambgarn úr ull (worsted yarn), ekki umbúið til smásölu: 

01 Garn, þar sem hver þráður einspunninn vegur Í g eða 
minna hverjir 9 metrar .............0000.nn nn 13 9(11, 7(10; 6 

(09 Afnað 2... 22 15(20 13J17 10 
53.08 00 Garn úr fíngerðu dýrahári (kembdu eða greiddu), ekki umbúið til 

smásölu „................0..000000 0000... 10 10 0 
53.09 00 Garn úr hrosshári og öðru grófgerðu dýrahári, ekki umbúið til | 

smásölu ...............0000000 002... 22 15(20,13|17 10 
53.10 00 Garn úr ull, hrosshári eða öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), | 

umbúið til smásölu ............................00 0... 27 18(24 1521 12 
53.11 00  Vefnaður úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................... 22 15|20 13|17 10 
53.12 00  Vefnaður úr grófgerðu dýrahári öðru en hrosshári ............. 22 15(20113|17 10 
53.13 00  Vefnaður úr hrosshári .....................0.0.00 000... 22 15|20,13|17 10
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54. kafli. 

Hör og ramií. 

Frá !/ Frá !)/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

A EA Ea E 

25 90 þ% % |% | % 

54.01 00 Hör, óunniun eða tilreiddur, þó ekki spunninn; hörruddi og úr- | 

gangur úr hör (þar með taldar tættar tnækur) „................ 0 0, 0; 
54.02 00 0 Ramí, óunnið eða tilreitt, þó ekki spunnið; ramíruddi og úrgangur | 

úr ramí (þar með taldar tættar tuskur) ....................... 0 0; 0 
54.03 Garn úr hör eða ramí, ekki umbúið til smásölu: | 

01 Eingirni til veiðarfæragerðar ...............0000.... 0 0 0 
09 Annað .......00.000 131 317 9 

54.04 00 Garn úr hör eða ramí, umbúið til smásölu „...,................ 18 12(16 10/14. 8 
54.05 Vefnaður úr hör eða ramí: 

01 Segl- og presenningsdúkur ..................0.0.0 00... 7 7 0 
02 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hör eða ramí 

eða úr þeim efnum ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum 22 15|20/ 13 17 10 
09 Aar 2... 22 15|20 13|17! 10    
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55. kafli. 

5. mars 1974. 

  

  

    

Baðmull. 

Frá 1), | Frá 1) | Frá '), 
1974 1975 1976 

a Ea E|aA 

2 % þ% % |% | 0 

55.01 00  Baðmull, hvorki kembd né greidd .........0.....000 000... 0 0 0! 

55.02 00  Baðmullarlinters ..............0..0 00. 0 nð rðr 0 0 0 

55.03 Baðmullarúrgangur (þar með taldar tættar tuskur), hvorki kembd- 
ur né greiddur: 

01 Vélatvistur „......0.20000 nn 25 25 25 
09 Annar 22.20.0000 0 0 0 

55.04 00  Baðmull, kembd eða greidd ............02...0 0... 0... 0 0 0, 
55.05 Garn úr baðmull, ekki umbúið til smásölu: 

10 Óbleikt og ótaersað ...........0.0 0 0 0 0 
20 Annað 2... 0 0, 0, 

55.06 Garn úr baðmull, umbúið til smásölu: | 

01 Tvinni ........00002000 7 7! 0, 
09 Annað .......2000... ss 7! T| 0. 

53.07 Snúðofin efni úr baðmull: | | 

10 Óbleikt og ómersað ........2... 22 15|20 13|17 10 
20 Önnur rr 22 15|20 13|17 10 

50.08 Handklæðafrottéefni og svipuð frottéefni úr baðmull: | | 
10 Óbleikt og ómersað ..........2...0 0 22 15|20 13|17 10 
20 Önnur ..........0 0 22 1520 13|17 10 

55.09 Annar vefnaður úr baðmull: | | 
Óbleiktur og ómersaður : | 

1l Segl- og presenningsdúkur, sem vegur yfir 500 g hver fer- | 
MEET 200... 0n rs 7 7 0 

12 Segl- og presenningsdúkur, sem vegur 300—-500 g hver fer- | 
MEET .....00.000 rns 10. 10 0 

19 Annars „.......000 nn 18 12|16 10|14 8 
Annar: 

21 Segl- og presenningsdúkur, sem vegur yfir 500 g hver fer- 
MEET 20.00.0200. 7 1: 0, 

22 Segl- og presenningsdúkur, sem vegur 300—500 g hver fer- | | 
MELTI .......0000000 0 10 10, 0; 

23 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða | 

baðmull ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .......... 18 12(16:10|14 8 
29 ÁNMAFS .........00 rss 18112|16|10|14' 8
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56. kafli. 

Stuttar tilbúnar trefjar. 

Athugasemd: 

Sem vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum (nr. 56.02) skoðast 

einungis vöndlar, sem myndaðir eru úr samhliða þráðum sömu lengdar og vöndullinn, 
og sem 

d. 

b. 

c. 

d. eru teygðir svo mikið, að ekki sé hægt að teygja þá til viðbótar meira en svo, að 

eru yfir 2 m að lengd, 

eru með færri snúninga en 5 umferðir á hverjum m, 
eru myndaðir úr þráðum, sem vega minna en 6,6 mg/m (60 denier), 

lengd þeirra tvöfaldist (á einungis við um trefjar nefndar í athugasemd 1.a við 

51. kafla), 

  

  

e. eru að þyngd yfir 2 g/m (18000 denier). 

Vöndlar (tow), sem eru ekki yfir 2 m að lengd, teljast til nr. 56.01. 

Fá | Fái, | Fát 
1974 1975 1976 

E|A E|A E 

% % |% % |% | % 
56.01 Stuttar tilbúnar trefjar, hvorki kembdar, greiddar né að öðru leyti 

undirbúnar undir spuna: 

10 Úr syntetískum trefjum ........... 0, 0, 0' 
20 Úr uppkembdum trefjum ............0 0, 0 0, 

56.02 Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum: | 
10 Úr syntetískum trefjum ........... 0 0 0: 
20 Úr uppkembdum trefjum ..........0 0, 0 0 

56.03 00  Úrgangur úr stuttum tilbúnum trefjum (þar með talinn garnúr- | 
gangur og tættar tuskur), hvorki kembdur, greiddur né að öðru 
leyti undirbúinn undir spuma ...........0...00000 000... 0 0 0. 

56.04 Stuttar tilbúnar trefjar og úrgangur slíkra trefja, kembdar, greidd- 
ar eða að öðru leyti undirbúnar undir spuna: | | 

10 Syntetískar trefjar ...........0... 2 0 0 0; 
20 Uppkembdar trefjar ..........220. 0 0 0 0, 

56.05 Garn úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja, 
ekki umbúið til smásölu: 

Úr stuttum syntetískum trefjum: | 
11 Til veiðarfæragerðar ..........,.,..0 00 0 0 0) 
19 Annað .....00.000 00 1371 371 2 
20 Úr stuttum uppkembdum trefjum ...........0 0 1 3I7T 3( 7). 2 

56.06 Garn úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja, um- | 
búið til smásölu: | | 

10 Úr syntetískum trefjum ............ 00. 18 1216 1014 8 
20 Úr uppkembdum trefjum 0... 18'12(16 10J14) 8 

56.07 Vefnaður úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja: | | 
10 Úr syntetískum trefjum ............... 18,12(16 10/14, 8 
20 Úr uppkembdum trefjum ............ 18, 12|16. 1014) 8    
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57. kafli. 

Önnur spunaefni úr jurtaríkinu; pappírsgarn og vefnaður úr því. 

li Frá 1; | Frá, | Frá }), 
1974 1975 1976 

A Ella E|A E 

% 19% {9%0 (90 þ%0 1 % 

57.01 00  Hampur (cannabis sativa), óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunn- 

inn; hampruddi og úrgangur úr hampi (þar með talinn garnúr- 

gangur, tættar tuskur og tættar línur og kaðlar) .............. 0 0 0 

57.02 00  Manilahampur (musa textilis), óunninn eða tilreiddur, þó ekki 

spunninn; ruddi og úrgangur úr manilahampi (þar með talinn 
garnúrgangur, tættar tuskur og tættar línur og kaðlar) ......... ( 0 0 

57.03 00  Júta og aðrar basttrefjar, óunnið eða tilreitt, þó ekki spunnið; 

ruddi og úrgangur úr jútu og basttrefjum (þar með talið garn- 

úrgangur, tættar tuskur og tættar línur og kaðlar) ............ 0 0 0 

57.04 Önnur spunaefni úr jurtaríkinu, óunnin eða tilreidd, þó ekki 

spunnin; ruddi og úrgangur úr þessum spunaefnum (þar með talinn 
garnúrgangur, tættar tuskur og tættar línur og kaðlar): 

10 Trefjar úr sísalhampi og öðrum agavategundum og ruddi og úr- 
gangur úr þeim ......2.220..nnn0nnee err 0 0 0 
Annað: | 

21 Húsgagnatróð í plötum ........200.0000 ne. 12, 12, 0 

29 Annars ........0 000 0, 0 0 

57.05 Garn úr hampi: | | | 

ol Eingirni til veiðarfæragerðar .........0%200. 00... 0! 0, 0, 

09 Annað .......00.0 err 22 15|20 13|17/| 10 
57.06 00 Garn úr jútu og öðrum basttrefjum, sem teljast til nr. 5703 .... 22 (15|20/13|17! 10 

57.07 Garn úr öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu: 

01 Eingirni til veiðarfæragerðar „........0.0%0.0. 00... 0 0 0 

09 Annað 22... 22 15|20. 1317 10 

57.08 00  Pappírsgarn .........00.0000 0 nr nn | 3, 0 

57.09 Vefnaður úr hampi: | 

ol Umbúðastrigi .........%%...0 nn nr rns 2 2 0 

09 Annar 2... 10 10 0 

57.10 Vefnaður úr jútu og öðrum basttrefjum, sem teljast til nr. 57.03: 

ol Umbúðastrigi ...........0.0.000.nnnnnnn er 2 2 0 

09 Annar ..........000 ses 10 | 10, 0, 

57.11 00  Vefnaður ár öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu ................ 10. 10 0, 

57.12 00  Vefnaður úr pappírsgarmi .............000000. een enn nun... 10 10, 0)    
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58. kafli. 

Gólf- og veggteppi; flauel-, flos- og chenillevefnaður; bönd, leggingar, snúrur; 

tyll, hnýtt netefni, laufaborðar; knipplingar og útsaumur. 

Athugasemdir: 

  

  

1. Til þessa kafla teljast ekki gegndreypt eða húðuð efni úr spunatrefjum, teygjubönd 

og önnur teygjanleg efni úr spunatrefjum, drifreimar í færibönd og aðrar vörur, 

er teljast til 59. kafla. Útsaumur á hvers konar efni úr spunatrefjum telst þó til 

nr. 58.10. 
2. Nr. 58.01 og nr. 58.02 taka auk gólfteppa (þar með taldir gólfdreglar og mottur) 

einnig til annarra áþekkra vara, enda þótt þær séu ætlaðar til annarrar notkunar. 

Þessi númer taka ekki til flókateppa, sem falla undir 59. kafla. 

3. Sem ofin bönd (nr. 58.05) skoðast: 

a. Ofin vara, ekki yfir 30 cm á breidd, hvort sem hún er ofin þannig eða skorin 

úr breiðari stykkjum, með föstum jöðrum (ofnum, límdum eða gerðum á annan 

hátt) á báðum hliðum. 
b. Saumlausar, rörlaga ofnar vörur, sem flattar út eru ekki meira en 30 cm á breidd. 

c. Skábönd með beygðum faldi, enda sé breiddin ekki meira en 30 cm, þegar fald- 
arnir hafa verið flattir út. 

Bönd með ofnu kögri teljast til nr. 58.07. 

4. Til hnýttra netefna (nr. 58.08) teljast ekki vörur framleiddar úr seglgarni, línum 

eða köðlum, en þær vörur teljast til nr. 59.05. 

5. Sem úfsaumur (nr. 58.10) skoðast einnig útsaumur með málmþræði eða glertrefj- 

um á sýnilegum grunni úr spunatrefjum, svo og ásaumur (applíkation) af palljettum, 

perlum eða skrauti úr spunaefni eða öðru efni. Til nr. 58.10 teljast hins vegar 

ekki útsaumuð vegg- og gólfteppi (nr. 58.03). 
6. Til þessa kafla teljast einnig vörur (bönd, knipplingar o. s. frv.) úr málmþræði, 

enda sé hægt að nota þær í fatnað, sem húsgagnaáklæði eða til annars þess háttar. 

Frá 1; | Frá 7), | Frá }), 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

% 1% þ% 1% |% |% 
58.01 00  Gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur), hnýtt, einnig full- 

frágengin ..........0.0.000. 0000. 80 55|70 45|60 35 
58.02 Önnur gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur), einnig full- 

gerð, kelím-, samak-, karamaniteppi og önnur svipuð teppi, einnig 
fullgerð: 

01 Gólfteppi úr plasti án vefnaðar .............0.0.00.0000.. 55, 35|50 30|45, 24 
09 Önnur 2... 80 55|70 45|60, 35 

58.03 00 —  Handofin veggteppi (góbelín, flandern, aubusson, beauvais og 
önnur þess konar teppi) og handútsaumuð veggteppi (með góbelín- 
saumi, krosssaumi 0. s. frv.) .........00.0000000 000 60. 40|50 30|45 25 

58.04. Flauel-, flos- og chenillevefnaður (þó ekki vörur þær, er teljast | 
til nr. 55.08 og 58.05): 

Ír baðmull: | | 
11 Molskinn ........000000 000 22, 15|20,13/17 10 
19 Annar 22... 22 15/20,13/17 10 
20 Úr Silki ................ 22'15|20,13|17. 10 
30 Úr ll... 22 15|20 13|17) 10 
40 Úr syntetískum trefjum ............00.. 22, 15120 13|17 10 

50 Úr uppkembdum trefjum ................ 0. 22 15 20 1317 | 10 
60 Ánnar 2... 22 15|20 13|17 10    



58.05 

58.06 

58.07 

58.08 

58.09 

58.10 

00 

00 

00 

00 

110 

Ofin bönd og bönd búin til úr samanlímdu samhliða garni eða 
trefjum (þó ekki vörur, er teljast til mr. 58.06) ................ 
Ofnir einkennismiðar, merki og annað þess háttar, ekki útsaum- 
aðir, í metramáli eða klipptir niður í tiltekna lögun og stærð .... 

Chenillegarn (þar með talið hnökrað chenillegarn), yfirspunnið 
garn (þó ekki garn, er telst til nr. 52.01, og yfirspunnið garn úr 
hrosshári); fléttur og aðrar hvers konar leggingar og snúrur í 
metramáli; skúfar með hvers konar lagi og annað þess háttar: 

Chenillegarn, yfirspunnið garn (þó ekki garn, er telst til nr. 
52.01, og yfirspunnið garn úr hrosshári) ...........0...... 
Garn og kaðlar þess konar úr syntetískum trefjum, sem 
vegur 0,5 g metrinn eða meira, Ól. á. .....00000 00... 

Netateinar með sökkum og flotholtum ................... 
Annað ......000000 0 

Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), ómynstrað: 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur ..........0..0020 000. 0... 
Annað ....000000 

Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), mynstrað; 
hand. og vélgerðir laufaborðar og knipplingar í metramáli, sem 
ræmur eða mótíf .............000002 000 enn 

5. mars 1974. 

  

  

    

Frá 1; | Frá 1/ | Frá }/ 
1974 1975 1976 

A E|A EJA E 

% 90 1% 1% þ%  % 

22. 15(20 13|17 10 

22 15(20 1317 10 

22 15|20 13|17 10 

40 3( 4, 3( 4 2 

18 12!16 | 10J14 8 

22 15|20 13(17 10 

4 31 4) 3} 4. 2 

22 15|20 13(17 10 

22 15120 13|17 10 

22. 15(20, 13{17, 10
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59. kafli. 

Vatt og flóki; seglgarn, línur og kaðlar; gegndreypt og húðuð efni úr 

spunatrefjum; vörur úr spunatrefjum til tækninotkunar og 

annarrar sérstakrar notkunar. 
Athugasemdir: 

1. Með spunavörum er í þessum kafla einungis átt við ofin efni, sem teljast til 50.-57. 

kafla og nr. 58.04 og 58.05, fléttur og aðrar hvers konar leggingar og snúrur sem 

metravara, er telst til nr. 58.07, tyll og hnýtt netefni, er telst til nr. 58.08 og 58.09, 

laufaborða og knipplinga, er teljast til nr. 58.09, og prjóna- og heklefni, er telst til 
nr. 60.01. 

2. A. Til nr. 59.08 teljast spunaefni, sem eru gegndreypt, yfirdregin, yfirlögð eða limd 
saman með efnum úr sellulósaderivötum eða öðrum plastefnum, hver sem þungi 

þeirra er á fermetra og hvert sem eðli plastefnisins 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 50.—58. 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 (yvfir- 

leitt 39. kafli). 
c. Vörur, sem í er spunaefni, sem er algerlega hulið plastefni eða húðað eða þakið 

sliku 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 gegn- 

dreypt, yfirdregin eða yfirlögð (yfirleitt í 50.—58. og 60. kafla). Í þessu sam- 

bandi skal ekki tekið tillit til lítarbreytinga, sem kunna að hafa átt sér stað. 
b. Efni úr spunatrefjum með máluðum mynstrum (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 mynstur á efninu. 

d. Efni úr spunatrefjum með steiningu, sem gerð hefur verið að meginstofni úr 

sterkju. 

3. Með spunavðörum gegndreyptum, húðuðum eða límdum saman með gúmmii í nr. 59.11 
er átt við: 
a. Spunavörur gegndreyptar, húðaðar eða límdar saman með gúmmii: 

1. að þunga ekki yfir 1% kg/m2, eða 
2. að þunga yfir 1% kg/m?, þegar magn spunatrefjanna er yfir 50% af þunga 

vörunnar. 

b. Efni úr samhliðalögðu garni límdu saman með gúmmíi, hver sem þungi þess 

er á fermetra, og 

c. Plötur, þynnur og ræmur úr blásnu gúmmíi, frauðgúmmíi eða svampgúmmiíi 

í sambandi við spunavöru, þó ekki þær vörur, sem teljast til 40. kafla, sbr. 

síðustu málsgrein athugasemdar 2 við 40. kafla. 

4. Til nr. 59.16 telst ekki: 

a. Drifreimar og færibönd að þykkt minna en 3 mm, sem metravara eða í af- 
skornum stykkjum. 

b. Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr spunatrefjum, gegndreypt, húðuð eða límd 
saman með gúmmíi, einnig drifreimar og færi- eða lyftibönd gerð úr garni, sem 

hefur verið gegndreypt eða húðað með gúmmíi (nr. 40.10).
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Til nr. 59.17 teljast eftirgreindar vörur, sem ekki falla undir neinn annan lið í 

XI. flokki: 

  

  

a. Neðangreindar vörur úr spunatrefjum (nema þær vörur, sem eðli sínu samkvæmt 

teljast til nr. 59.14—-59.16): 
1. Efni úr spunatrefjum, flóki og ofið efni þakið flóka, húðað, þakið eða límt 

saman með gúmmíi, leðri eða öðru slíku efni, sem algengt er að nota á kamba, 

svo og önnur sams konar efni algeng til notkunar í vélum og verksmiðjum. 

2. Kvarnagrisja. 
3. Límdúkur og annað þess konar grófofið efni, sem algengt er að nota í olíu- 

pressur og til annarrar svipaðrar notkunar, úr spunatrefjum eða mannshári. 

4. Efni úr spunatrefjum (flókuð eða óflókuð, einnig þótt þau hafi verið gegn- 

dreypt eða húðuð) eins og þau, sem algengt er að hafa við pappirsgerð og 

til annarra tækninota, enda séu þau 

a. rörlaga eða endalaus og ein- eða tvíofin, 

b. í flötum stykkjum og ofin með tvöfaldri eða margfaldri uppistöðu og/eða 

ívafi. 

5. Efni úr spunatrefjum, styrkt með málmi, til tækninota. 

6. Efni framleitt úr garni, er telst til nr. 52.01, þeirrar tegundar, sem algengt er 

að hafa við pappirsgerð og til annarra tækninota. 
7. Véla- og pipuþéttingar úr snúrum, böndum og öðru þess háttar, einnig húðaðar. 

gegndreyptar eða styrktar með málmi. 

b. Spunavörur almennt notaðar til véla eða í verksmiðjum (nema vörur, er teljast 
til nr. 59.14—-59.16), t. d. þéttingar, spenniskifur, fágunarskifur og aðrir véla- 

hlutar. 

Frá 1!/, Frá !/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

59.01 Vatt og vörur úr því; fis, ló og hnútar úr spunatrefjum: % % þ% |% |%  % 

01 Vætt 2... 12 12 0 
02 Dömubindi ........0000.00000 0. 30 21|27 1724 14 
03 Aðrar vörur úr vætti .........22..00..r nn 25 25, 25 

09 Annað ........2000 00 12 12 0 
59.02 Flóki og vörur úr honum, einnig gegndreypt eða húðað: 

01 Flóki .....002000000000nn nn 12 12 0 
02 Gólfteppi úr flóka .........0.02000 000 nn enn 45 30|40/25|35 20 
04 Þakfilt úr flóka ........0.00%0002 000... 30, 2127 17|24 14 
09 Annað ....0..0..2000000 0 45'30|40'25|35 20 

59.03 Trefjadúkur, önnur sams konar trefjaefni, og vörur úr slíkum 

efnum, einnig gegndreypt eða húðuð: | 
0l Trefjadúkur .........0..2...0000 000 22 15|20 13|17/ 10 
09 Vörur úr trefjadúk ........0.0...0000 000. nn 60 40|50'30{45 25 

59.04 Seglgarn, línur og kaðlar, einnig fléttað: | 
ol Færi og línur til fiskveiða .........00.0.000.0.nnn0 0... 4031 41 31 4. 2 

02 Kaðlar .........0000.0 0000 4.3| 434. 2 
04 Seglgarn ..........0000. ner 22 15|20 13|17 10 
05 Garn úr syntetískum trefjum, til veiðarfæragerðar....... 0 0, 0 
09 Annað .......2000000 00 22 1520 1317 10 

59.05 Hnýtt net úr seglgarni, línu eða kaðli, einnig í tilskornum stykkjum | 
eða fullgerð; tilbúin fiskinet úr seglgarni, línu eða kaðli: 

0l Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr gerviefnum .............. 4 34, 3) 4 2 
02 Fiskinet og fiskinétjaslöngur úr öðrum efnum en gerviefnum 4, 3| 4 3| 4, 2 
09 Önnur net .......0000000. 00 60 4050, 30|45 25    



o. mars 1974. 113 Nr. 

  

  

    

Frá 1/ Frá !/ 
1974 1975 

a Ea E 

U G „0 Uu 

59.06 Áðrar vörur úr garni, seglgarni, línu eða kaðli, þó ekki spunavörur 

eða vörur úr þeiin: 

01 Spyrðubönd 20.00.0000 10. 610 5 
02 Skóreimmar ....0...002.0 0 5 15 
03 Öngultaumar 0... 4 0314 3 
09 Annars .......2020000 00 35 35 

59.07 Spunavörur þaktar gúmmílími, sterkjuklístri eða öðru þess háttar, 
til bókbands, framleiðslu á hylkjum o. þ. h.; afritaléreft (kalker- 

léreft), listmálunarléreft, stífléreft (buckram) og aðrar áþekkar 
vörur til hattagerðar eða svipaðra nota: 

ol Bókbandeléreft, listmálunarléreft, skóstrigi og aðrar þess 

háttar vörur til skógerðar, þakið gúmmílími, sterkjuklístri 
og þess háttar ..........0.00.2 000 7 1 

09 Annað 20... ee 22 15(20 13 
59.08 Spunavörur, gegndreyptar, yfirdregnar, yfirlagðar eða límdar 

saman með efnum úr sellulósaderivötum eða öðrum plastefnum: 
01 Presenningsdúkur ............0.....00.0. 0 7 7 
02 Bókbandsléreft .......0.0.0.000. 1 7 
03 Límbönd til einangrunar eða umbúða ..........0........ 25 25 
09 Aðrar 2... 22 15|20 13 

59.09 Spunavörur, gegndreyptar eða þaktar olíu eða öðru efni að megin- 

stofni úr olíu: 
ol Presenningsdúkur ........0.0...0000 00. 7 1 
02 Einangrunarbönd ........000.0..0... lr 25 25 
09 Aðrar 00... 22 1520 13 

59.10 00. LHínóleum og efni framleitt með undirlagi úr spunaefnum á svipaðan 
hátt og línóleum, tilskorin eða ótilskorin eða þeirrar tegundar, sem 
venjulega er notuð sem gólfdúkur; gólfdúkur framleiddur með 

undirlagi úr spunaefnum, sem þakið er öðrum efnum, einnig 
tilsmiðinn ..........0....0000 000 35 35 

59.11 Spunavörur (þó ekki prjónaðar eða heklaðar), gegndreyptar, húð- 
aðar eða límdar saman með gúmmíi: 

01 Sjúkradúkur .........00.%..00002 200 35 35 
02 Einangrunarbönd ..........0.00..0 000. ARNA 25 25 
09 Aðrar ....... AR FRANS 20 20 

59.12 00 — Spunavörur, gegndreyptar eða húðaðar á annan hátt; máluð Jeik- 
tjöld, málaður bakgrunnur í myndastofur og annað þess háttar: 22 15|20 13 

59.13 00  Teygjanleg efni (þó ekki prjónuð eða hekluð), gerð úr spuna- 
trefjum í sambandi við gúmmíþræði ......................... 10 10 

59.14 00 0 Kveikir úr spunatrefjum, ofnir, fléttaðir eða prjónaðir, í lampa, 
ofna, kveikjara, kerti og annað þess háttar; glóðarnetefni hring- 
prjónað og hringlaga glóðarsokkar .......... FAÐIR 9 9 

59.15 00 Vatnselöngur og aðrar svipaðar slöngur úr spunatrefjum, einnig 
þótt þær séu styrktar með málmi eða öðru efni................ 25 25 

59.16 00. Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr spunatrefjum, einnig þótt 
þau séu styrkt með málmi eða öðru efni „.................... 25 25) 

59.17 00 0 Spunaefni og vörur úr spunatrefjum almennt notaðar til véla eða 
í verksmiðjum .................0.00 0000. 25 25 

A 15
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60. kafli. 

Prjóna- og heklvörur. 

Athugasemdir: 

  

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Heklaðir laufaborðar og knipplingar, er teljast til nr. 58.09. 
b. Prjóna- og heklvörur, er teljast til 59. kafla. 

c. Lifstykki, mjaðmabelti, brjóstahaldarar, axlabönd, sokkabandabelti, sokkabönd og 

annað þess háttar (nr. 61.09). 

d. Notaður fatnaður og aðrar vörur, er teljast til nr. 63.01. 

e. Sjúkravörur, t. d. sjúkrabelti, kviðslitsbindi og annað þess háttar, er telst til 

nr. 90.19. 
2. Til nr. 60.02—60.06 teljast prjóna- og heklvörur og hlutar af þeim, sem eru 

a. prjónaðar eða heklaðar í heilu lagi og innfluttar annaðhvort sem sérstök stykki 
eða fjöldi stykkja sem metravara. 

b. saumaðar saman eða unnar á annan hátt. 
3. Sem teygjanlegar prjónavörur (nr. 60.06) skoðast ekki vörur, sem einungis eru með 

gúmmíþræði eða öðru teygjanlegu efni til jaðranna, til uppihalds eða þess háttar. 
4. Þessi kafli tekur einnig til vara, sem gerðar eru úr málmþræði og nota má til 

fatnaðar, sem húsgagnaáklæði eða til annars þess konar. 

5. Í þessum kafla telst sú vara vera 
a. feygjanleg, sem gerð er úr spunaefnum í sambandi við gúmmiþráð, 

b. gúmmíborin, sem er gegndreypt, yfirdregin, yfirlögð eða límd saman með gúmmii 

eða gerð úr spunaþráðum, húðuðum eða gegndreyptum með gúmmii. 

Frá !/, Frá !/ Frá !/, 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

% 1% þ% % |% % 
60.01 Prjónavoð og heklvoð, ekki teygjanleg eða gúmmíborin: | 

01 Úr silki eða gerviþráðum .............0.00 000... 18 12(16/10(14 8 
02 Úr ll... 22 15|20,13|17 10 
03 Úr baðmull ..........00.000 00 0nðr nn 22,15{20 13|17 10 
04 Hringprjónuð grisja til umbúða um kjöt ............0.0... 2000 2 0020 0 
09 Önnur 2... 22 15|20 13|17 10 

60.02 Hanzkar, vettlingar og belgvettlingar, prjónaðir eða heklaðir, ekki 
teygjanlegir eða gúmmíbornir: | 

01 Hanzkar og vettlingar úr ull ..........0.0200 0000... 60 4050 (30|45 25 

02 Hanzkar og vettlingar úr baðmull ..........0..0..0..0.... 60 40(50 30|45, 25 
09 AFI 20. 60 40|50 30|45 25 

60.03 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar, prjónað eða 
heklað, ekki teygjanlegt eða gúmmíborið: 

01 Heilsokkar kvenna úr silki eða gerviþráðum .............. 45 30|40' 2535 20 
02 Sokkar (þó ekki heilsokkar kvenna), leistar, sokkahlífar og 

annað þess háttar úr silki eða gerviþráðum .............. 60 40|50 30|45 25 
03 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar úr ull .... 60 40|50 30(45 25 

04, Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar eingöngu úr 
baðmull ........0002000 60 40|50,30|45 25 

05 Sjúkrasokkar ......0000..02.00n 0 13. 9J11) 710. 6 
09 Annað „00.20.0000 60 40/50 30}45 25 

60.04 Nærfatnaður prjónaður, ekki teygjanlegur eða gúmmíborinn: 
01 Manchetteskyrtur og aðrar milliskyrtur úr prjónavoð ...... 60 40|50.30|45 25 
02 Úr baðmull eingöngu .........0..0.0.00 000. 60. 40|50' 30|45 25    



60.05 

60.06 

mars 

03 

04. 

09 
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02 

03 

04. 

09 

01 
02 
03 
09 

1974. 115 

Úr (03 Í IR 

Ur silki eða gerviþráðum (þar með sokkabuxur) .......... 

Annar 0... 

Ytri fatnaður og aðrar vörur prjónaðar eða heklaðar, ekki teygjan- 
legar eða gúmmíbornar: 

Kjötpokar ........00002 2. 
Földuð vara í metramáli ................0.. 000. 

Ytri fatnaður handa karlmönnum og drengjum ........... 

Ytri fatnaður handa kvenmönnum, telpum og smábörnumn . 

Atttað 2... 

Prjóna- og heklvoð og prjónaðar og heklaðar vörur, teygjanlegar 
eða gúmmíbornar (þar með taldir teygjanlegir sokkar og teygjan- 
legar hnéblífar): 

Sjúkrasokkar prjónaðir og aðrar prjónaðar sjúkravörur .... 
Hanzkar ........0.000%2 0000. 
Prjóna- og heklvoð ......0000000200000 nr 
Ainað ......0000 002 

  

  

    

Nr. 6. 

Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

A EA EA E 

0 190 |%0  % þ9%ð | % 
60 40/50 30|45 25 
60 4050 30|45, 25 

60 40|50 30|45 25 

2 0 2.0|}2 0 
22 15(20 13/|17 10 
60. 40/50 30|45 25 

600'40}50 30|45 25 

60 40|50 30}45 25 

13 9|1n 7|10 6 
60 40/50 30(45 25 
22 15(20 1317 10 
35 24(30 2025 16
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61. kafli. 

Fatnaður úr spunavörum og annað, er honum heyrir til. 

Athugasemdir: 

  

  

1. Númer í þessum kafla taka því aðeins til vöru, sem þar er lýst, að hún sé gerð úr 

efnum úr einhverjum spunatrefjum (þar með talið flóki, trefjadúkur, fléttur og legg- 

ingar í nr. 58.07, tyll og hnýtt netefni og borðar) eða úr efni úr málmþræði. Til 

kaflans teljast ekki prjónavörur, þegar undan eru skildar prjónavörur þær, er telj- 

ast til nr. 61.09. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Notaður fatnaður og aðrar vörur, er teljast til nr. 63.01. 

b. Sjúkravörur, t. d. sjúkrabelti, kviðslitsbindi og annað þess háttar, er telst til 

nr. 90.19. 

3. Að því er tekur til nr. 61.01—-61.04 gildir eftirfarandi: 

a. Fatnaður, sem ber hvorki greinilega með sér, að hann sé ætlaður karlmönnum 

eða drengjum né kvenmönnum eða telpum, skoðast fatnaður handa kvenmönnum 

og telpum og telst eftir atvikum til nr. 61.02 eða 61.04. 

b. Sem fatnaður smábarna skoðast: 

1. Fatnaður handa ungbörnum, sem ber það ekki með sér, hvort hann sé ætlaður 

einungis drengjum eða einungis telpum. 

2. Bleiur. 

4. Klútar og aðrar þess konar vörur ferhyrndar í laginu eða því sem næst teljast til 

vasaklúta (nr. 61.05), þegar lengd engrar hliðarinnar fer fram yfir 60 cm. Klútar 

teljast til nr. 61.06, þegar lengd einhverrar hliðarinnar fer fram yfir 60 cm. 

5. Númer í þessum kafla taka 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. 

Frá !/, Frá 1/ Frá ! 
1974. 1975 1976 

A EA EA E 

o o o oO o Að 

61.01 00 Ytri fatnaður handa karlmönnum og drengjum ............... 60. 40}50 30|45 25 
61.02 00 Ytri fatnaður handa kvenmönnum, telpum og smábörnum ...... 60 40}50' 30(45 25 
61.03 Nærfatnaður handa karlmönnum og drengjum (þar með taldir 

flibbar, skyrtur og ermalín): 
0l Manchetteskyrtur og aðrar milliskyrtur úr vefnaði ........ 60. 40150 30|45 25 

02 Nærfatnaður karlmanna og drengja úr vefnaði eingöngu úr 
baðmull ..........00000 200 60 40}50,30|45 25 

09 Annar „......000000 0 60.40/50 30|45 25 

61.04 Nærfatnaður handa kvenmönnum, telpum og smábörnum: 
ol Úr vefnaði eingöngu úr baðmull .............0..000.0... 60 40|50.30|45 25 
02 Bleiur ...........00000 00 60. 40/50,30|45 25 
09 Annar „2... 60.40150 30|45 25 

61.05 00  Vasaklútar ..............2.0202 0000 15, 50|65 40|55 30 
61.06 00  Sjöl, klútar, möttlar, slör og annað þess háttar ................ 60. 40(50 30|45 25 

61.07 00  Slaufur, slipsi og hálsbindi ...............0.0..000 0000... 60 40/50 30|45 25 
61.08 00  Kragar, ermalín, uppslög, brjóst, vesti, hálsfellingarlín og annað 

þess háttar, er heyrir klæðnaði kvenna og telpna til............ 60, 40150.30|45 25 
61.09 00 Lífstykki, mjaðmabelti, brjóstahaldarar, axlabönd, sokkabönd og 

annað þess háttar (einnig þótt vörurnar séu prjónaðar eða hekl- 
aðar), einnig teygjanlegt .............0.0.2000 00... ann 60 40|50, 3045, 25    
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Frá 1) | Frá 1), | Frá í) 
1974 1975 1976 

A EA EA E 
o/ 107 þor Jo þo/ or 

(0) (91 Oo 0 Oo (0 

61.10 00  Hanzkar, vettlingar, belgvettlingar, sokkar og leistar, ekki prjón- | 
aðir eða heklaðir .................0..00 0000. nn 600 401 50'30|45! 25 

61.11 00  Tilbúnir hlutar til fatnaðar (í. d. axlapúðar, belti, ermahlífar og 

VASAR) ...........02. 0 35 24130 20}25 16
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62. kafli. 

Aðrar tilbúnar vörur úr spunaefni. 

Athugasemdir: 

5. mars 1974. 

  

  

1. Til þessa kafla teljast einungis tilbúnar vörur gerðar úr spunaefni (öðru en flóka, 

trefjadúk eða sams konar trefjaefni) eða úr fléttum og leggingum í nr. 58.07, þó ekki 
Prjóna- og heklvörur. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur, er teljast til 58., 59. og 61. kafla. 

b. Notaður fatnaður og aðrar vörur, er teljast til nr. 63.01. 

Fá | Fá | á) 
1974 1975 1975 

A EA E|A E 

% 1% þ% 1% þ%  % 
62.01 Ferðaábreiður og önnur svipuð teppi: 

10 Úr till „0... 75 5065 40|55' 30 
20 Úr baðmull ................ 15 50|65 40|55 30 
30 Áðrar „00... 15 50(65.40|55 30 

62.02 Sængurlín, borðlín, handklæði, þvottaklútar og þurrkur; glugga- 
tjöld og aðrar spunavörur í íbúðir manna: 

01 Földuð vara í metramáli ....................... 0. 22 1520, 13|17 10 
09 ÁAnað .......0.000 020 15 50|65(40|55, 30 

62.03 Sekkir og pokar til umbúða: | 
01 Kjötpokar úr spunaefnum .......0..2.000 0000 2 0202 0 
02 Sekkir og pokar úr jútu ............2.000000 0 2 0 2 020 0 
09 Aðrir 0... 2 0 2. 0200 

62.04 Ábreiður, segl, sóltjöld, utanhússgluggatjöld, tjöld og viðleguút- 
búnaður: 

01 Presenningar og segl .......00000000 0000. 30 21/27 17|24 14 
02 Tjöld 20.02.0020... 19 50/65 40|55, 30 
09 Annað .......00000000 0. 15 5065 40|55 30 

62.05 Aðrar tilbúnar spunavörur (þar með talin snið): | 
ol Skóreimar „.......0.0.00000000.. 00. 15 15 15 
02 Björgunar- og slysavarnatæki, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ....................... 0 0 0 
04 Úraarmbönd ..................0... 0... 50 50 50 
05 Rúðuþéttingar ..............0000000 000 35 35 35 
06 Plötur til veggklæðningar ..............0.0.00.0.0.... 40 40 40 

7 Geymar með yfir 50 lítra rúmtaki ....................... 35, 35 35 
08 Ofnir hólkar til umbúða .................%.0.. 0000. 35 | 35 35 
11 Skóskraut úr spunavöru ..............0..0. 0000. 10) 6(10, 5|10, 4 
12 Lóðabelgir .............0000. 00 4 34 34 2 
19 Annars 2... 15 |50(65/40|55; 30    
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63. kafli. 

Notaður fatnaður og aðrar notaðar spunavörur; tuskur. 

Frá '', Frá 1/, Frá 1/, 
1974 1975 1976 

a E|A EA E 

2090 {90 90 % | % 
63.01 00 Fatnaður og hlutir, er bonum heyra til, ferðaábreiður og önnur | 

svipuð teppi, búshlutir (þó ekki vörur, er teljast til nr. 58.01- | 

58.03) úr spunatrefjum, einnig skófatnaður og höfuðfatnaður úr | 
hvers konar efni, enda beri vörur þessar allar það greinilega með | 

sér, að þær séu slitnar af notkun og þær séu án umbúða eða í böll- 
um, sekkjum eða öðrum svipuðum umbúðum................ 35 24(30 20|25' 16 

63.02 00 Notaðar og nýjar tuskur, úrgangur og slitnar vörur úr seglgarni, | 
línu eða kaðli ..........0..00002. 0000 30 21127 17|24 14
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XII. flokkur. 

Skófatnaður, höfuðfatnaður, regnhlífar og sólhlífar, svipur og keyri 
og hlutar til þeirra; unnar fjaðrir og vörur úr þeim; tilbúin blóm; 

vörur úr mannshári; blævængir. 

64. kafli. 

Skófatnaður, legghlífar o. þ. h., og hlutar af þessum vörum. 

Athugasemdir: 

1. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

2. 

Til kaflans telst ekki: 

Skófatnaður án viðfests sóla, prjónaður eða heklaður (nr. 60.03), eða úr annarri 
spunavöru (nema úr flóka, trefjadúk eða sams konar trefjaefni) (nr. 62.05). 
Notaður skófatnaður, sem telst til nr. 63.01. 
Skófatnaður, legghlífar o. þ. h. úr asbesti (nr. 68.13). 
Skófatnaður fyrir fatlaða og aðrar vörur fyrir fatlaða og hlutar af þeim (nr. 
90.19). 
Leikföng og skautaskór með viðfestum skautum (97. kafli). 

Sem hlutar í nr. 64.05 og 64.06 teljast ekki skónaglar, iljárn, reimahringir, skó- 
krókar, spennur, skóskraut, borðar, reimar, skúfar og annað skraut, sem flokkast í 
viðeigandi númer eftir eðli sínu og efni. Þá teljast ekki til kaflans hnappar og 
aðrar vörur í nr. 98.01. 
Sem gúmmí og plast í nr. 64.01 teljast einnig hvers konar spunaefni, sem eru borin 
eða yfirdregin á ytra borði með öðru hvoru þessara efna eða báðum. 

  

64.01 

64.02 

64.03 
64.04. 
64.05 

64.06 

01 

02 

09 

ol 

02 

09 
00 
00 

01 
09 
00 

  

Frá !) Frá 1) Frá 1), 
1974 1975 1976 

A EA ja 

20 a þ% % 1 '% 
Skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti: 

Vaðstígvél með lágum hæl (ekki ætluð utan yfir aðra skó). . 25 25 25 
Skór, hliðstæðir þeim, sem falla undir nr. 64.02.01 og 64.02.09 60 40(50130|45 25 
Atar 0... #50 *50 *50 

Skófatnaður með ytri sóla úr leðri eða leðurlíkisdúk, skófatnaður 
(þó ekki skófatnaður, sem telst til nr. 64.01) með ytri sóla úr 
gúmmíi eða plasti: 

Kvenskór og barnaskór ót. a. ......0.0..0.0 60, 40,50 3045. 25 
Vinnuskór með vfirhluta úr vefnaði, inniskór venjulegir með 
yfirhluta úr vefnaði eða flóka, allt með gúmmí- eða plastsóla, 
svo og skóhlífar og kuldaskór með yfirhluta úr vefnaði með 
gúmmí- eða plastsóla .................00000000 00. 45, 30/40,25(35 20 
Afiars 0... 60. 40/50 30|45 25 

Skófatnaður með ytri sóla úr trjáviði eða korki ............... 60. 40(50 30|45 25 
Skófatnaður með ytri sóla úr öðrum efnum ................... 60. 40/50 30|45 25 
Hlutar af skófatnaði (þar með yfirhlutar, innri sólar og hælar til 
áskrúfunar) úr öðrum efnum en málmi: 

Yfirhlutar, þó ekki hælkappar og tákappar ............... 40 30 25 
Aðrir 0... 5 5) 0 

Legghlífar, vefjur, öklahlífar, kricketþófar, hnéhlífar og aðrar þess 
konar vörur, einnig hlutar af þeim „......................... 65 65 65    
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65. kafli. 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans. 

Athugasemdir: 

Nr. 6. 

  

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Notaður höfuðfatnaður, sem telst til nr. 63.01. 
b. Hárnet úr mannshári (nr. 67.04). 
c. Höfuðfatnaður úr asbesti (nr. 68.13). 
d. -Brúðuhattar og aðrir leikfangahattar, svo og pappirshattar, pappirshúfur og annar 

þess háttar höfuðfatnaður til notkunar á grímudansleikjum o. þ. h. (97. kafli). 
2. Til nr. 65.02 telst ekki saumað hattaefni, nema það sé saumað saman í sivafning úr 

samfléttingum, böndum eða ræmum. 

Frá }/, Frá !/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

A E{A E|A E 

þíð % 9 o % % |% 
65.01 00. 0 Þrykkt hattaefni úr flóka, hvorki formpressuð né með tillöguðum 

börðum; slétt eða sívöl hattaefni úr flóka ..................... 30 30 30 
65.02 00  Þrykkt hattaefni, fléttuð eða gerð úr sannfléttingum, úr hvaða efni 

sem er, hvorki formpressuð né með tillöguðum börðum ........ 30 30 30 
65.03 00 Hattar og annar höfuðfatnaður úr flóka, gert úr hattaefni af því | 

tagi, sem telst til nr. 65.01, einnig fóðrað og/eða bryddað ....... 60 40|50 30|45, 25 
65.04 00 Hattar og annar höfuðfatnaður, fléttað eða gert úr samfléttingum, 

böndum eða ræmum, úr hvaða efni sem er, einnig fóðrað og/eða 
bryddað ................ 65 65 65 

65.05 00 Hattar og annar höfuðfatnaður (þar með talin hárnet) úr prjóna- 
eða heklvoð eða úr laufaborðum, knipplingum, flóka eða öðrum 
spunaefnum (þó ekki úr samíléttingum. böndum eða ræmum), 
einnig fóðrað og (eða bryddað ..........................0.... 00. 40(50 30}45 25 

65.06 Annar höfuðfatnaður, einnig bryddaður eða fóðraður: 
01 Hlífðarhjálmar „...........0. 7 7 7 
02 Höfuðfatnaður úr loðskinni og loðskinnslíki ....,.......... 60 40(50 30|45 25 
09 Átiars 2... 65 65 65 

65.07 00 Svitagjarðir, fóður, hlífar, form, grindur (þar með taldar fjaðra- 
gvindur fyrir sambrotshaita), skyggni og hökubönd, fyrir höfuð- 
féltmað ............... 30 30, 30,   

A 16 
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66. kafli. 

Regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, svipur og keyri og hlutar til þessara vara. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Göngustafir o. þ. h. með mælikvarða (nr. 90.16). 

b. Göngustafir með skotvopni, korða, inngreyptu blýi o. þ. h. (93. kafli). 

c. Leikfangsregnhlífar og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

2. Nr. 66.03 tekur ekki til útbúnaðar og hluta úr spunaefnum og ekki heldur til hlifa, 

skúfa, óla, hylkja o. þ. h. úr hvaða efni sem er. Þessir hlutar, sem fluttir eru inn 

með, en ekki settir í vörur þær, sem teljast til nr. 66.01 og 66.02, flokkast hver fyrir 

sig eftir gerð sinni. 

  

  

Fá | Fá | Frá í), 
1974 1975 1976 

A ElA EJA E 

% 1% {% (% þ% | % 

66.0l 00 — Regnhlífar og sólhlífar (þar með taldar göngustafsregnhlífar, regn- 

hlífatjöld, garðsólhlífar 0. þ. h.) .......2020000000 0. 45 45" 45 

66.02 00 — Göngustafir (þar með taldir klifurstafir og setustafir) og keyri, | | 

sviptir 0. þh. .........00000 0000 25 25 25 

66.03 00 Hlutar og útbúnaður til og fylgihlutir með þeim vörum, er teljast 

til nr. 66.01 og 66.02, ót. a. ......00.20000 nn 25 25 25    
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67. kafli. 

Unnar fjaðrir og dúnn og vörur úr fjöðrum og dún; tilbúin blóm; 

vörur úr mannshári; blævængir. 

Athugasemdir: 

1. Til 

a. 

b. 

d. 

e. 

þessa kafla telst ekki: 

Síudúkur úr mannshári (nr. 59.17). 

Blómamyndir úr knipplingum, laufaborðum, útsaumi eða annarri spunavöru 
(XI. flokkur). 
Skófatnaður og skófatnaðarhlutar (64. kafli). 

Höfuðfatnaður og höfuðfatahlutar (65. kafli). 
Fiðursópar (nr. 96.04), duftpúðar (nr. 96.05) og sáld úr mannshári (nr. 96.06). 

  

  

f. Leikföng, íþróttavörur og dansleikjaglysvarningur (97. kafli). 
2. Til nr. 67.01 telst ekki: 

a. Vörur, þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins til fyllingar eða bólstrunar (t. d. 
sængurfatnaður). 

b. Klæðnaður og tilheyrandi, þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins sem legging 
eða stopp. 

c. Tilbúin blóm og blöð og hlutar af þeim, svo og aðrar vörur, sem teljast til 
nr. 67.02. 

d. Blævængir (nr. 67.05). 

3. Nr. 67.02 tekur ekki til: 

a. Glervarnings (70. kafli). 
b. Gerviblóma, blaða og ávaxta úr leir, steini, málmi, trjáviði eða öðru efni, enda 

sé hvert stykki út af fyrir sig steypt, smíðað, skorið út, pressað eða unnið á 
annan hátt, eða það gert úr fleiri hlutum, sem eru tengdir saman á annan hátt 
en að binda þá saman, líma þá saman eða tengja þá saman með áþekkum hætti. 

Frá 7, | Frá 7, | Frá 7), 
1974 1975 1976 

A EA EjA E 

9 | Oo % % % % 

67.01 00 Hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi fjöðrum og dún; 
fjaðrir, fjaðrahlutar, dúnn og vörur úr þessum efnum (þó ekki 
vörur, sem teljast til nr. 05.07, og unnir fjaðrastafir og fjaðra- 
ryggir) ...........0. 000. 100 100 100, 

67.02 00 Tilbúin blóm, blöð og ávextir, svo og hlutar af þeim; vörur úr til- 
búnum blómum, blöðum og ávöxtum ........................ 100 100 100, 

67.03 00  Mannshár greitt, þynnt, bleikt eða unnið á annan hátt; ull og | 
annað dýrahár, unnið til hárkollugerðar o.þ.h. ............... 70 70 10) 

67.04 00 Hárkollur, gerviskegg, hárlokkar, fléttur o. þ. h. úr manns- eða | 
dýrahári eða ár spunaefni; hárnet og aðrar vörur úr mannshári 100 100 100) 

67.05 00  Blævængir, ekki mekanískir, úr hvaða efni sem er; grindur og 
handarhöld á blævængi og hlutar til slíkra grinda og handarhalda, | 
úr hvaða efni sem er ..............000.. 00. 100 100 100,    
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XHI. flokkur. 

Vörur úr steini, gipsi, sementi, asbesti, gljásteini og öðrum slíkum 

efnum; leirvörur; gler og glervörur. 

68. kafli. 

Vörur úr steini, gipsi, sementi, asbesti, gljásteini og öðrum áþekkum efnum. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

< ) 

a. 
b. 

Jarðefni, er teljast til 25. kafla. 

Húðaður eða gegndreyptur pappír og pappi, sem telst til nr. 48.07 (t. d. pappir 

og pappi húðaður með gljásteinsdufti eða grafíti, tjöru- eða asfaltborinn pappir 

og pappi). 
Húðaður eða gegndreyptur vefnaður, sem telst til 59. kafla (t. d. gljásteinshúðaður, 

tjöru- eða asfaltborinn vefnaður). 

Eðalsteinar og hálfeðalsteinar og vörur úr þeim, sem teljast til 71. kafla. 

Verkfæri og verkfærahlutar, er teljast til 82. kafla. 

Litógrafsteinar, er teljast til nr. 84.34. 

Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) eða einangrunarhlutar, sem teljast til nr. 85.26. 

Slipisteinn fyrir tannlækna (nr. 90.17). 
Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

Vörur, er teljast til nr. 95.07. 

Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

Hnappar (nr. 98.01), grifflar (nr. 98.05) og skrifspjöld (nr. 98.06). 

Listaverk, safnmunir og forngripir, er teljast til 99. kafla. 

Orðin unnir minnismerkja- og byggingarsteinar taka ekki aðeins til þeirra stein- 

tegunda, sem taldar eru í nr. 25.15 og 25.16, heldur einnig til allra annarra náttúr- 

legra steintegunda (t. d. kvarzíts, tinnu, dólómits og steatits), sem unnar eru á sama 

hátt. Þetta tekur þó ekki til flögusteins. 
  

68.01 

68.02 

68.03 

68.04 

68.05 

00 

00 

00 

00 

00 

  

Frá 1/ | Frá !/ | Frá !/, 
1974 1975 1976 

A EA EA E 
oO oO 0/ 0/ o 0/ 

(8) 0 o 0 o 0 

Gatna-, kant- og gangstéttarsteinar úr náttúrlegum steintegundum 

(flögusteinn undanskilinn) ...........200 00... ccc rn... 30,21|27 17}24 14 

Unnir minnismerkja- og byggingarsteinar og vörur úr þessum | 

steinum (þar með taldir mósaíkteningar), þó ekki vörur, sem teljast 

til nr. 68.01 og til69. kafla .......0000.020000 nn nett... 45, 30|40 25(35, 20 

Unninn flögusteinn og vörur úr flögusteini, þar með taldar vörur | | 

úr samanlímdum flögusteimi .............000.0000 0... 0... 35 35 351 

Kvarnasteinar, hverfisteinar, slípihjól o. þ. h. (þar með talin speldi, 
hnúðar, skífur og oddar til mölunar, slípunar, fágunar, réttingar 

og skurðar) úr náttúrlegum steintegundum (einnig samanlímt), úr 
samanlímdum eða tilbúnum slípiefnum og úr leir, einnig með skafti, 
öxli og öðru þess háttar úr öðrum efnum, en þó án grindar; 
sneiðar og aðrir fullunnir hlutar af slíkum steinum og hjólum úr 

náttúrlegum steintegundum (einnig samanlímdum), úr saman- 

límdum náttúrlegum eða tilbúnum slípiefnum eða úr leir ....... 7 

Brýni og annar handfægi- og slípisteinn, olíusteinn, hein o. þ. h. 

úr náttúrlegum steintegundum, úr samanlímdum náttúrlegum og 

tilbúnum slípiefnum eða úr leir ........0.002200 0000... 7 

A
 

=
 

ai
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68.07 

68.08 

68.09 

68.10 

68.11 

68.12 

68.13 

68.14 

68.15 
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00 

00 
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09 

00 

0l 
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0l 

02 

09 

ol 
09 
00 

00 

01 

02 

03 

09 

Náttúrlegt og tilbúið slípiefni sem duft eða korn, fest á vefnað, 

pappír, pappa eða annað efni, einnig skorið til, saumað saman og 

fest saman á annan hátt .................0000... 0002. 
Gjallull, steinull og önnur þess háttar ull úr jarðefnum; blásið 
vermiculit, blásinn leir, frauðað gjall og önnur blásin jarðefni; 
blöndur og vörur úr hita- og hljóðeinangrandi jarðefnum (þó 
ekki vörur, sem teljast til nr. 68.12, 68.13 og til 69. kafla) ...... 
Vörur úr asfalti eða öðru áþekku efni (t. d. jarðolíubiki eða kol- 
tjörubíki): 

Þak- og veggasfalt SONR 

Annað 200... 
Plötur, flísar, hellur og þess háttar vörur úr jurtatrefjum, viðar- 

trefjum, strái, viðarspónum eða viðarúrgangi (þar með talið sag), 

límt saman með sementi, gipsi eða öðru bindiefni úr steinaríkinu 

Vörur úr gipsi eða gipsblöndum: 

Til bygginga ........0.00000 0000 
Aðrar 22.22.0000... 

Vörur úr sementi (þar með talið gjallsement), úr steinsteypu eða 
tilbúnum steini (þar með talinn malaður marmari bundinn saman 
með sementi), einnig styrkt: 

Tilbygginga .........00%. 0000 
Aðrar ......00000 nn 

Vörur úr asbestsementi, úr sellulósasementi o. þ. h.: 

Til bygginga ...........02.2 000 
Þakplötur báraðar .........00.0.0.200 0020. 
Aðrar 22.20.0000. 

Unnið asbest og vörur úr því (t. d. asbestplötur, asbestþráður 
og asbestspunavara, asbestfatnaður, asbestvélaþéttingar), einnig 
styrkt, þó ekki vörur, sem teljast til nr. 68.14; blöndur að megin- 
stofni úr asbesti eða asbesti og magnesíumkarbónati, og vörur úr 
þessum blöndum: 

Vélaþéttingar úr asbesti, asbestblöndum o. þ. h. .......... 

Annað 2... 
Núningsmótstöðuefni (sneiðar, skífur, hringar, bönd, plötur, rúllur 

o. fi.) í hemla, tengsli o. þ. h., unnið að meginstofni úr asbesti, 

öðrum jarðefnum eða sellulósa, einnig í sambandi við spunaefni 
eða önnur efi .............0.000000 000 
Unninn gljásteinn og vörur úr gljásteini, þar með talin gljásteins- 
blöð fest á pappír eða spunaefni (t. d. míkanít og gljásteinsþynnur) 
Vörur úr steini eða jarðefnum (þar með taldar vörur úr mó), ót. a.: 

Búsáhöld .......0000.0.02 00. 
Vörur til bygginga ..........00.00 000 
Jurtapottar til gróðursetningar (sem eyðast í jörðu) ....... 
Aðtar „000... 

  

  

    

Nr. 6. 

Frá !/, Frá 1/, Frá 1/, 
1974 1975 1976 

Á E A E A E 

% | % % í % % ÞÁ 

15 15 15 

30 2127 17|24 14 

30 2127 1724 14 
35 35 35 | 

35 35 35 

35 35 35 
80 80 80 

30 91|27 17|24 14 
75 50|65 4055 30 

35 35 35 
15 15 15 
80 80 80. 

25 25 25 
25 25 25 

25 25 25 

35 2430 20|25 16 

80 80 80, 
30 2197 17124 14 
20 20 20, 
80, |g0 80
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69. kafli. 

Leirvörur. 

Athugasemdir: 

  

  

1. Kafli þessi tekur aðeins til leirvara, sem hafa verið brenndar eftir mótun. Slíkar 

vörur teljast til nr. 69.04—69.14, en til þessara númera teljast hvorki hitaeinangr- 

andi vörur né eldfastar vörur. 

2. Til þessa kafla teljast ekki: 

a. Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. skraut- og glysvarningur). 

b. „Cermets“, sem telst til nr. 81.04. 
c. Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) og einangrunarhlutar, er teljast til nr. 85.26. 

d. Gervitennur (nr. 90.19). 
e. Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

f. Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

g. Reykjarpípur, hnappar og aðrar vörur, er teljast til 98. kafla. 

h. Listaverk, safnmunir og forngripir, er teljast til 99. kafla. 

Fá, | Frá | Frá í 
1974 | 1975 1976 

a EA E|A E 
o/ | % 0/ 0/ 0/ 0/ 

I. Hitaeinangrandi og eldfastar vörur. e AN A 

69.01 00  Hitaeinangrandi múrsteinn, hellur, flísar og aðrar hitaeinangrandi 

vörur úr kísilsalla eða öðrum kísilsýruríkum jarðefnum (t. d. 
kísilgúr, infúsóríujörð og díatómjörð) ........................ 7 7 0 

69.02 00  Eldfastur múrsteinn, hellur, flögur og aðrar áþekkar eldfastar 
byggingarvörur, þó ekki þær, sem teljast til nr. 69.01 ........ 7 7 0 

69.03 00 Aðrar eldfastar vörur (svo sem tilraunaker, deiglur, múfflur, stútar, 

tappar, fótstykki, kælislöngur, lokar, pípur, plötur og stengur), þó 
ekki þær, sem teljast til nr. 69.01 ............... 7 T 0, 

II. Aðrar leirvörur. 
69.04 00 Múrsteinn til bygginga (þar með talinn steinn í gólf, undirlagsflögur 

0. þe.) 0000 35 35 35 
69.05 00  Þaksteinn, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, þak- 

brúnasteinn og aðrar vörur úr leir til bygginga, einnig til skrauts 35 35 35 
69.06 00 Pípur og rennur (þar með talin horn, beygjur o. þ. h. pípuhlutar 

(fittings) ............00... 0000 30, 21(27 17|24 14 
69.07 00 Steinn og flögur, án glerungs, fyrir gangstíga, gólf, veggi og eldstór 35 35 35: 
69.08 00 Steinn og flögur, með glerungi, fyrir gangstíga, gólf, veggi og eldstór 35, 35! 35) 
69.09 00 Vörur til notkunar í rannsóknarstofum og til kemískra- og tækni- | 

nota; ker og þess háttar ílát til notkunar í landbúnaði: pottar, 

krukkur og aðrar slíkar vörur, sem almennt eru notaðar við 
flutning eða pökkun á vörum ...........00... 0000. 35 35 35' 

69.10 00 Eldhúsvaskar, handlaugar, salernisskálar, þvagskálar, baðker og 
þess háttar hreinlætistæki .......................0... 0. 80 80 80 

69.11 00 Borðbúnaður og aðrar vörur almennt notaðar í húshaldi eða til 
hreinlætis, úr postulíni (þar með talið biscuit og parían) ........ 80 80 80 

69.12 00 Borðbúnaður og aðrar vörur almennt notaðar í húshaldi eða til 
hreinlætis, úr annars konar leir en postulíni .................. 80 80 80 

69.13 Leirstyttur og aðrar vörur til skreytingar, skrauthlutir til persónu- 
legra nota; húsgögn:    
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Frá í) | Frá) | Frá í 
1974 1975 1976 

A ETA A E 

(0) % % % ') % | % 

01 Lampar og lýsingartæki .........0..00...... 0... 80 55(70. 4560 35 
09 Annað .........2.0 0000 90 60|80 50|70. 40 

70 10 TÚ 69.14 00 Aðrar vörur úrleir, Óót.a. ........0..0..000000 0.    
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70. kafli. 

Gler og glervörur. 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Leirglerungur (nr. 32.08). 

b. Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. skraut- og glysvarningur). 

c. Bafmagnseinangrarar (nr. 85.25) og einangrunarhlutar, er teljast til nr. 85.26. 

d. Innspýtingarsprautur, gerviaugu, hitamælar, loftvogir, rakamælar og aðrar vörur, 

er teljast til 90. kafla. 

e. Leikföng, leiktæki, íþróttavörur, jólatrésskraut og aðrar vörur, er teljast til 97. 

kafla. Gleraugu án hreyfitækja í brúður og í aðrar vörur, sem teljast til 97. kafla, 

heyra þó þessum kafla til. 

f. Hnappar, hitaflöskur, sprautuilát og aðrar vörur í 98. kafla. 

Nr. 70.07 tekur einnig til vara, sem eru framleiddar úr gleri því, sem þar er til- 

greint, ef vörurnar eru ekki rammaðar inn eða í sambandi við önnur efni. 

  

  

3. Sem glerull í nr. 70.20 telst: 

a. Steinull, sem miðað við þunga inniheldur 60% eða meira af kísil (Si0s). 
b. Steinull, sem miðað við þunga inniheldur minna en 60% af kísil (Si0s), en meira 

en 5% af alkalíoxyd (K,0 og/eða Na,0) eða meira en 2% af saltpéturssýru 

(B203). 
Önnur steinull telst til nr. 68.07. 

4. Orðið gler í tollskránni tekur einnig til kvarz- og kísilglers. 

Frá 1/ Frá !/ Frá !/, 
1974 1975 1976 

a E|A E|A E 

2 o 7 % % % 

70.01 00  Glerbrot og annar glerúrgangur, glermassi (þó ekki optíski gler) . 9 9 0 
70.02 00  Glerungur og smelt í massa, stöngum eða pípum .............. 9 9 0 
70.03 00 Gler í kúlum, stöngum eða pípum (þó ekki optískt gler), óunnið .. 9 9 0 
70.04 00  Óunnið steypt eða valsað gler (þar með talið gler, sem við fram. 

leiðsluna hefur verið yfirlagt öðru gleri eða styrkt með málmþræði), 
með rétthyrningslögun, einnig mynstrað ..................... 9 9 0 

70.05 00  Óunnið teygt eða blásið gler (einnig þakið öðru gleri við fram- 
leiðsluna) með rétthyrningslögun ................0.. 0000... 9 9 0 

70.06 00  Steypi, valsað, teygt eða blásið gler (einnig yfirlagt öðru gleri við 
framleiðslu eða styrkt með málmþræði) með rétthyrningslögun og 
slípað eða fágað á yfirborði, en ekki frekar unnið .............. 9 9 0 

10.07 Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (þar með talið gler yfirlagt öðru 
gleri við framleiðsluna eða styrkt með málmþræði), skorið í aðra 
lögun en rétthyrnda, beygt eða unnið (t. d. kantslípað eða áletrað), 
einnig slípað eða fágað; marglaga einangrunargler, blýgreyptar 
rúður og þess háttar: | 

0l Marglaga einangrunargler ..........0..2.0000 2000 45 30(40/25|35 20 
09 Atinað lara 50, {50, {50 

70.08 00  Öryggisgler úr hertu eða marglaga gleri, einnig tilskorið eða formað 45 30!40 25|35 20 
70.09 00  Glerspeglar (þar með taldir bifreiðaspeglar), einnig í umgerð eða 

með baki ...........2.00.200 2000 90 60180 50}70 40 
70.10 Ámur, flöskur, krukkur, byttur og sívöl ílát, úr gleri, sem algengt 

er að nota við flutning og pökkun á vörum; tappar og önnur lok 
úr gleri: 

01 Öl- og gosdrykkjaflöskur „.,......0.0..0..000. 0... 15 15 | 0, 
09 Annað „.......00.00.n 0. 15 15; 0!    
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70.11 
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3l 
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39 
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09 

Glerkúlur og glerpípur fyrir rafmagnsglólampa, rafeindalampa o. 
þe. ........0000000n er 
Glergeymar í hitaflöskur og þess háttar ílát ................... 
Borðbúnaður, húsbúnaður, snyrtiáhöld, hreinlætistæki og skrif- 

stofuáhöld, skrautmunir o. þ. h. úr gleri (þó ekki vörur, sem 
teljast til mr. 70.19) ..........00.002 0000 
Ljósabúnaður úr gleri, endurkastsgler og optískir hlutir úr gleri, en 
ekki optískt unnið eða úr optísku gleri: 

Lampar og lampaskermar .........2022000000 0. 
Glös fyrir olíulampa .......00000000000 0. 
Luktagler og endurskinsgler fyrir farartæki .............. 
Gler fyrir götuljósker .............0000000 0000. 
Gler fyrir duflaljósker ...........00..00 0000. 
Annað ......0.2000 000 

Klukku- og úragler og áþekk gler (þar með talin sólbirtugler, en 
ekki linsulaga til réttingar á sjón), íhvolf, beygð o. þ. h.; holar 
glerkúlur og kúluhlutar til framleiðslu á klukku- og úrglerjum 
0 þe... 
Steinar, flögur, hellur, reitir og aðrar vörur, úr pressuðu eða mótuðu 

gleri, sem algengt er að nota í byggingariðnaði; frauð- og holgler í 
hellum, flögum, plötum og með áþekkri lögun ................ 
Glervara eingöngu notuð við efnarannsóknir, við hjúkrun og rann- 
sóknir á sjúkum og við lyfjagerð, einnig með rúmmálsmerkjum 
eða rúmtaksréttingum, glerlyfjahylki : 

Glerlyfjahylki .........0000000 000. 
Annað ......0200000 0 

Optískt gler og vörur úr því, þó ekki optískt unnar; efni til fram- 
leiðslu á gleraugnalinsum ..........00..00 0... 0n 00 
Glerperlur, eftirlíkingar á perlum, eðalsteinum og hálfeðalsteinum, 

brot, flísar og aðrir áþekkir smáhlutir úr gleri og vörur úr þeim; 
glerteningar og smáplötur, einnig með undirlagi, í mósaík eða til 
svipaðrar skreytingar; gerviaugu, þar með gerviaugu í leikföng, en 
ekki fyrir menn; skrautmunir og aðrar vörur til skreytingar unnar 
með glerblásturlampa; glerkorn (ballotimi) .................... 
Glertrefjar (þar með talin glerull), garn, vefnaður og vörur úr 
þessum efnum: 

Garn .......20000 nn 
Vefnaður ...........02020 nn 
Annað: 

Glertrefjar, óspunnar, einnig í þynnum eða flögum ........ 
Til einangrunar ..........0.0000 0000. 
Annars .......000 00 

Aðrar vörur úr gleri: 
Netjakúlur ...........2000000 0000 
Annars .......00000.00ees nn 

  

  

  

    

  

  

      

Nr. 6. 

Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1974 1975 1976 
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XIV. flokkur. 

Náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar, sóðmálmar, 

sóðmálmsplett og vörur úr þessum efnum; glysvarningur 

(imitation jewellery); mynt. 

71. kafli. 

Náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar, góðmálmar, góðmálmsplett, 

og vörur úr þessum efnum; skraut- og glysvarningur. 

Athugasemdir: 
. 

Leiði ekki annað af athugasemd 1.a við VI. flokk eða af ákvæðunum hér á eftir, 

teljast til þessa kafla — og aðeins til hans — allar vörur, sem að öllu eða nokkru 

leyti eru úr: 

1. 

a. 

b. 

a. 

Náttúrlegum perlum eða eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum 

eða endurgerðum). 

Góðmálmum eða góðmálmspletti. 

Til nr. 71.12, 71.13 og 71.14 teljast ekki vörur, ef óverulegur hluti þeirra er úr 

góðmálmi eða góðmálmspletti, svo sem minni háttar útbúnaður eða skreytingar 

(t. d. stafamerki, leggingar og randskreytingar). Tekur b-liður 1. athugasemdar 

hér á undan því ekki til slíkra vara. 

Nr. 71.15 tekur ekki til vara, sem innihalda góðmálma eða góðmálmsplett, nema 

slík efni séu aðeins óverulegur hluti viðkomandi vöru. 

Til þessa kafla telst ekki: 

2
7
 
0
5
3
 

Amalgöm góðmálma og hlaupkenndir (colloidal) góðmálmar (nr. 28.49). 

Dauðhreinsað sárasaumsefni, tannfyllingarefni og aðrar vörur, er teljast til 

30. kafla. 

Vörur, sem teljast til 32. kafla (t. d. gvllingarvökvar). 

Handtöskur og aðrar vörur, er teljast til nr. 42.02 og 42.03. 

Vörur, sem falla undir nr. 43.03 og 43.04. 

Spunavörur, er teljast til XI. flokks. 

Skófatnaður (64. kafli) og höfuðbúnaður (65. kafli). 

Regnhlífar, göngustafir og aðrar vörur, er teljast til 66. kafla. 

Blævængir, er teljast til nr. 67.05. 

Mynt (72. eða 99. kafli). 

Slípivörur þær, er teljast til nr. #8.04—68.06 eða til 82. kafla, og í eru agnir eða 

duft úr eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum eða tilbúnum): vörur í 

89. kafla. sem eru með eðalsteina eða hálfeðalsteina (náttúrlega, tilbúna eða 

endurgerða) sem virka hluta, enda sé undirstaða steinanna úr óeðlum málmi; 

vélar, verkfæri og rafmagnsvörur og hlutar til hessara vara, sem teljast til XVI. 

flokks, nema vörur, sem að öllu leyti eru gerðar úr eðalsteinum eða hálfeðal- 

steinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum). en þær teliast til bessa kafla. 

Vörur, er teljast til 90., 91. og 92. kafla (vísindatæki, úr, klukkur og hljóðfæri). 

Vopn og hlutar til þeirra (93. kafli). 
Vörur. sem falla undir 2. athugasemd við 97. kafla. 

Vörur, er teljast til 98. kafla, aðrar en þær. sem teliast til nr. 98.01 og 98.12. 

Frumverk af högg- og standmyndum (nr. 99.03), safnmunir (nr. 99.05) og forn- 

gripir vfir 100 ára gamlir (nr. 99.06). nema náttúrlegar perlur, eðalsteinar og 

hálfeðalsteinar.



5. mars 1974. 131 Nr. 6. 

10. 

11. 

a. Orðið perlur tekur einnig til ræktaðra perla. 

Góðmálmur tekur til silfurs, gulls, platínu og annarra platinumálma. 

c. Orðin aðrir platínnmálmar taka til írídíums, osmíums, palladíums, rhódíums og 

rúteníums. 

Málmlegeringar (þar með glæddar blöndur), sem í eru góðmálmar, teljast góðmálms- 

legeringar í þessum kafla, ef — og því aðeins ef — góðmálmurinn í þeim er 2% 

eða meira miðað við þunga legeringarinnar. Flokkast slíkar legeringar eins og 

hér greinir: 

a. Málmlegeringar með 2% eða meira af platinu, miðað við þunga, flokkast eins 
og platínumálmar. 

b. Málmlegeringar með 2% eða meira af gulli, miðað við þunga, og með enga 

platínu, flokkast sem gulllegeringar, einnig þótt í þeim sé platina, ef hún vegur 

minna en 2% miðað við þunga. 

c. Aðrar málmlegeringar í þessum kafla. sem innihalda 2% eða meira af silfri, 
flokkast sem silfurlegeringar. 

Í þessum tölulið skoðast platinumálmarnir sem einn málmur og með þá farið eins 

og þeir væru platína. 

Sé ekki annars getið í athugasemdum þessum eða annars staðar í tollskránni, flokk- 

ast sem góðmálmar, eða nánar tiltekinn góðmálmur, góðmálmslegeringar þær, sem 

samkvæmt 5. athugasemd hér á undan skulu flokkast þannig. Hins vegar tekur 

heitið sóðmálmur hvorki til vara þeirra, sem eru skýrgreindar í 7. athugasemd hér á 

eftir, né til plettvara eða annarra vara, sem eru húðaðar með góðmálmum. 

Heitið góðmálmsplett (gsóðmálmsdublé) tekur til málma, sem eru lagðir góðmálmi 

á einni eða fleiri vfirborðshliðum með lóðningu, logsuðu, heitvölsun eða á annan 

mekanískan hátt. Heitið tekur einnig til þess, ef óeðlir málmar eru innlagðir góð- 

málmum. 

Með skrantvörum í nr. 71.12 er átt við: 

a. Smávarning til persónulegs skrauts (einnig settur eðalsteinum) (svo sem hringar, 

armbönd, hálsmen, brjóstnælur, eyrnahringir, úrfestar. slifsisnálar, úrkeðjur, eyrna- 

lokkar, ermahnappar, brjósthnappar, krossar eða heiðursmerki og önnur tignar- 
merki, einnig þau, sem hafa trúarlegt gildi). 

bh. Vörur til persónulegra nota, sem algengt er að bera í vösum, handtöskum eða á 

sér (t. d. vindlingaveski, duftdósir. lvklahvlki, tóbaksdósir og pilludósir). 

Með gnll- og silfursmíðavörum í nr. 71.13 er átt við t. d. skrautmuni, borðbúnað, 

snyrtiáhöld, áhöld til revkinsa og önnur búsáhöld, skrifstofuáhöld og hluti, sem 

hafa trúarlegt gildi og annað þess háttar. 

Með alysvarningi (imitation jewellerv) í nr. 71.16 er átt við tilsvarandi vörur og 

tilgreindar eru hér á undan í alið 8. athugasemdar (bó ekki hnappa. skyrtu- og 

ermahnappa eða aðrar vörur, er teljast til nr. 98.01, hárgreiður, hárspennur og þess 

háttar vörur. er teljast til nr. 98.12). enda sé ekki notað til smíði þeirra náttúrlegar 

perlur. eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir), góð- 

málmar eða sóðmálmsplett (nema þá sem óverulegur hluti), en eru: 

a. Að öllu eða nokkru leyti úr óeðlum málmum. með eða án góðmálmshúðar. 

b. Gerðar úr tveimur mismunandi efnum (t. d. trjáviði og gleri, beini og rafi. 

perlumóður og plasti), og er þá ekki tekið tillit til efnis, sem aðeins er til að 

halda hlutunum saman (t. d. snúra, sem perlur eru festar á). 

Hvlki. dósir og þess háttar, sem flutt er inn með þeim vörum, sem þessi kafli tekur 

til. flokkast í sama númer og viðkomandi vörur, ef slíkar umbúðir eru ætlaðar þeim 

og venjulegt er, að umbúðirnar séu seldar með þeim. Hylki, dósir o. þ. h., sem flutt er 

inn sérstaklega, flokkast eftir efni og gerð.
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1. Náttárlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar. 

Náttúrlegar perlur, óunnar eða unnar (þar með taldar óflokkaðar 
perlur aðeins dregnar á þráð vegna flutnings), en ekki uppsettar, 
inngreyptar eða flokkaðar í festi saman á þráð ................ 
Eðalsteinar og hálfeðalsteinar, óunnir, slípaðir eða unnir á annan 
hátt (þar með taldir óflokkaðir steinar dregnir á þráð aðeins til 
flutnings), en ekki uppsettir, inngreyptir eða flokkaðir í festi saman 
á þráð: 

Demantar til iðnaðarnotkunar .........02.000 00 nn. 
Aðrir demantar en til iðnaðarnotkunar .......02200.00 0... 
Aðrir 2... 

Tilbúnir og endurunmir eðalsteinar og hálfeðalsteinar, óunnir, 

slípaðir eða unnir á annan hátt (þar með taldir óflokkaðir steinar 
dregnir á þráð aðeins vegna flutnings), en ekki uppsettir, inngreyptir 
eða flokkaðir í festi saman á þráð .............000.000...00.0. 
Duft og agnir úr náttúrlegum eða tilbúnum eðalsteinum eða hálf- 
eðalsteinum ..........0002000 00. nee sn 

II. Góðmálmar og góðmálmsplett, óunnið eða hálfunnið. 

Silfur, þar með talið silfur með gull- og platínuhúð, óunnið eða 
hálfunmið ............000020000nnr rns 
Silfurplett (silfurdublé), óunnið eða hálfunnið ................. 
Gull, þar með talið platínuhúðað gull, óunnið eða hálfunnið: 

Gullstengur .......2..00.0 0. 
Ánnað 2... 

Óeðlir málmar og silfur, með gullhúð, óunnið eða hálfunnið .... 

Platína og aðrir platínumálmar, óunnir eða hálfunnir .......... 
Óeðlir málmar og góðmálmar, með platínuhúð eða húð af öðrum 
platínumálmum, óunnið eða hálfunnið ....................... 
Afklippur, mylsna og annar góðmálmsúrgangur: 

Úr silfri, platínu eða öðrum platínumálmum ................ 
Úr gulli ........000000 nn 

HI. Skraut- og glysvarningur, gull- og silfursmíðavörur og 
aðrar vörur. 

Skrautvörur og hlutar til þeirra, úr góðmálmum eða góðmálmspletti 
Gull- og silfursmíðavörur og hlutar til þeirra, úr góðmálmum eða 
góðmálmspletti, þó ekki vörur þær, sem teljast til nr. 71.12: 

Hnífar, skeiðar, gafflar o. þ. h. úr silfri eða silfurpletti ..... 

Annað ......000200 00 
Aðrar vörur úr góðmálmi eða góðmálmspletti: 

Til tækninota .......0.0.0002..000nnnnn 
Annars .......0.20000 rns 

Vörur, sem eru úr eða í eru náttúrlegar perlur, eðalsteinar og 

hálfeðalsteinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) ......... 
Annar glysvarningur (imitation jewellery) .........0.000.00.. 
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72. kafli. 

Mynt. 

Athugasemd: 

Safnmunir (nr. 99.05) teljast ekki til þessa kafla. 

Nr. 6. 

  

72.01 Mynt: 
10 Óútgefin mynt (önnur en gullpeningar) .........0..0 0000... 
20 Gullpeningar ........022.0ensseeee 
30 Önnur 
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XV. flokkur. 

Ódýrir (óeðlir) málmar og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

Tilreiddir litir, blek og aðrar vörur, sem hafa málmduft eða málmflögur að grunni 

og teljast til nr. 32.08, 32.09, 32.10 og 32.13. 

Ferró-ceríum og aðrar kveikilegeringar (nr. 36.07). 
Höfuðfatnaður og höfuðfatahlutar, er teljast til nr. 65.06 og 65.07. 
Regnhlífagrindur og aðrar vörur, er teljast til nr. 66.03. 
Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. legeringar með góðmálmi, ódýrir málmar 
þaktir góðmálmshúð og glysvarningur). 

Vörur, er teljast til XVI. flokks (vélar, verkfæri og rafmagnsvörur). 
Samsettir járnbrauta- og sporbrautateinar (nr. 86.10) og aðrar vörur, er teljast 

til XVII. flokks (ökutæki, skip, bátar og flugvélar). 
. Tæki, áhöld og aðrar vörur úr ódýrum málmum, er teljast til XVIII. flokks, einn- 

ig úr og úrfjaðrir. 
. Högl í skotfæri (nr. 93.07), vopn, skotfæri og aðrar vörur, er teljast til XIX. 

flokks. 
k. Vörur, er teljast til 94. kafla (húsgögn, rúmfatnaður o. fl.). 

Handsáld (nr. 96.06). 
Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

Hnappar, pennastengur, blýantshöld, pennar og aðrar vörur, er teljast til 98. 

kafla. 

2. Með orðunum hlutar til almennra nota er hvarvetna í tollskránni átt við: 

3. 

a. 

b. 

C. 

Vörur þær, sem teljast til nr. 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 og 73.32, og tilsvarandi vörur 

úr öðrum ódýrum málmum. 

Fjaðrir og fjaðrablöð úr ódýrum málmum, þó ekki úrfjaðrir og klukkufjaðrir 
(nr. 91.11). 

Vörur í nr. 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 og 83.14. 
Orðið hlutar í 73.—82. kafla (að undanteknum númerunum 73.29 og 74.13) 

tekur ekki til hluta til almennra nota, eins og þau orð eru skýrgreind hér á undan. 

73.—81. kafli tekur ekki til vara, sem teljast til 82. og 83. kafla, enda leiði ekki 

annað af ákvæðum þessarar athugasemdar eða 1. athugasemdar við 83. kafla. 

Flokkun legeringa (annarra en járnlegeringa og koparforlegeringa, sem skýrgreindar 

eru í 73. og 74. kafla): 

a. 

d. 

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. 
Aðrar legeringar úr ódýrum málmum flokkast eftir þeim málminum, sem mest er 
af í legeringunni, miðað við þunga. 

Málmlegeringar gerðar bæði úr ódýrum málmum, er teljast til þessa flokks, en 

einnig að hluta úr efnum, sem teljast ekki til flokksins, flokkast eins og legeringar 

úr ódýrum málmum, er teljast til þessa flokks, ef þyngd hinna ódyru málma er 

jafnmikil eða meiri en annarra efna. 

Í þessum flokki tekur orðið legering til glæddra blandna úr dufti ódýrra málma 

og ósamfelldra innri blandna þeirra fenginna með bræðslu (þó ekki „cermets“). 

Sé ekki annað tekið fram, eiga tilvísanir til ódýrra málma hvarvetna í tollskránni 

einnig við legeringar þeirra, sem flokkast eins og viðkomandi málmur samkvæmt 

3. athugasemd hér að ofan.
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5. Flokkur samsettra vara: 

Vörur, sem eru úr tveimur eða fleiri ódýrum málmum (þar með taldar vörur, 

sem samkvæmt hinum almennu skýringarreglum í upphafi tollskrárinnar flokkast 

sem vörur úr ódýrum málmum), flokkast eftir þeim málminum, sem mest er af Í 

vörunni miðað við þunga. Við framkvæmd þessarar reglu skoðast: 

a. Járn og stál eða ýmsar tegundir járns og stáls sem sama málmtegund. 

b. Málmlegering, sem samkvæmt reglunum í 3. athugasemd hér á undan flokkast 

eins og tiltekinn málmur, eins og hún væri úr þeim málmi. 

c. „Cermets“, sem telst til nr. 81.04 sem ódýr málmur. 

6. Sem brotajárn og úrgangsmálmur teljast í þessum flokki vörur, sem aðeins er hægt 

að nota til endurvinnslu málmanna eða til framleiðslu kemískra efna. 

78. kafli. 

Járn og stál og vörur úr hvoru tveggja. 

Athugasemdir: 

1. Eftirfarandi heiti hafa þessa merkingu í þessum kafla: 

a. Hrájárn og steypujárn (nr. 73.01). 

Járn, sem í er minnst 1,9% af kolefni miðað við þunga og auk þess eftir atvikum 

eitt eða fleiri af eftirtöldum legeringarefnum í því magni, sem fram er tekið hér 

á eftir (miðað við þunga): 

minna en 15% fosfór, 

ekki meira en 8% kisill, 

ekki meira en 6% mangan, 

ekki meira en 30% króm, 

ekki meira en 40% wolfram, 

ekki meira en 10% samtals af öðrum legeringarefnum (t. d. nikkli, kopar, 

áli, títan, vanadíum, molybden). 

Járnlegeringar, sem nefndar eru hert (non-distorting) verkfærastál og Í eru 

1,9% af kolefni eða meira, miðað við þunga, en hafa markverðustu einkenni 

stáls, teljast til stáls og flokkast í viðeigandi tollskrárnúmer. 

b. Spegiljárn (nr. 73.01): 

Járn, sem í er meira en 6% og ekki yfir 30% af mangan miðað við þunga og 

að öðru leyti er í samræmi við athugasemd a hér næst á undan. 

c. Járnlegeringar (nr. 73.02): 
Legeringar úr járni (aðrar en koparforlegeringar, eins og þær eru skýrgreindar 

í athugasemd í við 74. kafla), sem óhentugt er að nota til smíða eða völsunar, 

en venjulega notaðar sem hráefni við framleiðslu á járni og stáli og í eru einn 

eða fleiri eftirgreindir málmar í því magni, sem fram er tekið (miðað við þunga): 

meira en 8% kísill, 

meira en 30% mangan, 
meira en 30% króm, 

meira en 40% wolfram, 

meira en 10% af öðrum legeringarmálmum (áli, títan, vanadium, kopar, mol- 

ybden, niobíum eða öðrum legeringarmálmum, þó aldrei meira en 10% 

af kopar). 
Magn járns má þó ekki vera minna en 4%, miðað við þunga í járnlegeringum, 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.
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Stállegeringar (nr. 73.15): 
Stál, sem í er eitt eða fleiri eftirgreind legeringarefni í því magni, sem fram 
er tekið: 

Meira en 2% samtals mangan og kísill, 

eigi minna en 2% mangan, 
eigi minna en 2% kísill, 
eigi minna en 0,50% nikkill, 

eigi minna en 0,50% króm, 

eigi minna en 0,10% molybden, 

eigi minna en 0,10% vanadíum, 

eigi minna en 0,30% wolfram, 

eigi minna en 0,30% kóbalt, 

eigi minna en 0,30% ál, 

eigi minna en 0,40% kopar, 
eigi minna en 0,10% blý, 
eigi minna en 0,12% fosfór, 

eigi minna en 0,10% brennisteinn, 

eigi minna en 0,20% samtals fosfór og brennisteinn, 

eigi minna en 0,10% af hverju einstöku öðru legeringarefni. 
Kolefnisríkt stál (nr. 73.15): 
Stál, sem í er ekki minna en 0,6% af kolefni miðað við þunga, minna en 0,04% 

af fosfór eða minna en 0,04% af brennisteini, en þó minna en 0,07% af fosfór 

og brennisteini samanlagt. 

Hnoðað hrájárn (puddled bars) og hrástengur (nr. 73.06): 

Efni þau til smíða, völsunar eða umbræðslu, sem verða til annað hvort 

— fyrir hömrun á hnoðuðu hrájárni til þess að losna við gjall eða 

— með samruna vegna glóðvölsunar á pökkum af járn- eða stálúrgangi eða 

hnoðuðu hrájárni. 
Steypt hrájárn (ingots) (nr. 73.06) : 
Stykki til smíða eða völsunar framleidd í hrájárnsteypumótum. 

Gjallfrítt hrájárn (blooms) og hrájárnsdrumbar (billets) (nr. 73.07): 
Hálfunnin vara með rétthyrndum þverskurði, og sé flatarmál þverskurðarins meira 

en 1225 mm?, en þykktin meira en fjórði hluti breiddarinnar. 

Hrájárnsplötur (slabs) og hrájárnsrenningar (sheet bars) (nr. 73.07): 

Hálfunnin vara með rétthyrndum þverskurði, þykkt eigi minni en 6 mm, breidd 

minnst 150 mm og þykktin ekki meiri en fjórði hluti breiddarinnar. 
Plötuefni í rúllum (nr. 73.08): 
Hálfunnin vara upprúlluð, heitvölsuð, með rétthyrndu þversniði, þykkt ekki 

minni en 1,5 mm, breidd meiri en 500 mm og þyngd eigi minni en 500 kg 

hvert stykki. 

Alhæfiplötur (universal plates) (nr. 73.09): 

Vara með rétthyrndum þverskurði, heitvölsuð eftir endilöngu í alhæfivölsum, 

bykkt eigi minni en 5 mm né meiri en 100 mm og breidd meiri en 150 mm, 
þó ekki yfir 1200 mm. 

Bönd (nr. 73.12): 

Völsuð vara með skornum eða óskornum brúnum og rétthyrndum þverskurði, 
þykkt eigi yfir 6 mm, breidd mest 500 mm og þykktin eigi meiri en tíundi hluti 

breiddarinnar, í ræmum og rúllum, einnig pressuðum saman. 

Þynnur og plötur (nr. 73.13): 

Völsuð vara (þó ekki plötuefni í rúllum samkvæmt k-lið hér á undan), af hvaða 

þykkt sem er, og ef platan er með rétthyrningslögun, þá að breidd yfir 500 mm. 

Til nr. 73.13 teljast einnig plötur með annarri lögun en rétthyrndri, einnig gataðar,
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báraðar, gáraðar, fágaðar og húðaðar plötur, þó þannig að plöturnar fái ekki 
við þessa vinnslu frekari einkenni efna eða vara, sem teljast til annarra númera. 

Vír (nr. 73.14): 
Kalddregin og óhol vara með hvers konar þverskurði og 13 mm að mesta þver- 
máli eða minna. Til nr. 73.26 og 73.27 telst einnig vara gerð úr völsuðum vír, 
enda sé þykktin hin sama og hér segir. 
Stál í stöngum (einnig virstengur) (nr. 73.10): 

Óhol vara, sem skýrgreiningarnar í h-, ij-, k-, l-, m-, n- og o.lið hér á undan 
geta ekki átt við og er í þverskurði að lögun sem hringur, snið úr hring, ávöl, 
sem jafnhliða þríhyrningur, ferningur, rétthyrningur, reglulegur sexhyrningur, 

reglulegur átthyrningur eða regluleg trapiza. 

Skýrgreiningin tekur einnig til steypustyrktarjárns, sem — að slepptum 

minniháttar raufum, brúnum og annarri missmíði framkominni við völsunina 
— svarar til ofangreindrar skýrgreiningar. 
Jarðborspípur (nr. 73.10): 
Holar stálstengur, hæfar fyrir námubora, með hvers konar þverskurði, ytra þver- 

mál eigi minna en 15 mm og ekki meira en 50 mm, og mesta innra þvermál 

ekki meira en % af mesta ytra þvermáli. Aðrar holar stengur úr stáli teljast til 
nr. 73.18. 
Prófíljárn og -stál (nr. 73.11): 

Óhol vara, sem ekki telst til nr. 73.16, sem skýrgreiningarnar í h-, ij-, k-, l-, m-, 

n- og o-lið hér á undan geta ekki átt við og ekki hefur þverskurð í líkingu af 

hring, sniði úr hring, ávalan, sem jafnhliða þríhyrningur, ferningur, rétthyrn- 

ingur, reglulegur sexhyrningur, reglulegur átthyrningur né regluleg trapiza. 

  

  

          

2. Til nr. 73.06—73.14 teljast ekki stállegeringar né kolefnisríkt stál (nr. 73.15). 
3. Járn- og stálframleiðsla af því tagi, sem telst til nr. 73.06--73.15 og húðuð (plettuð) 

er með annars konar járni eða stáli, flokkast eftir þeirri tegundinni, sem mest er 

af miðað við þunga. 

4. Járn, sem framleitt er með rafgreiningu, flokkast eins og járn framleitt á annan hátt. 

5. Með orðunum háþrýstipípur úr stáli (nr. 73.19) er átt við hnoðsaumaðar, logsoðnar 
eða „saumlausar“, sívalar stálpipur og stálhné með innra þvermáli meira en 400 mm 
og með veggjarþykkt yfir 10,5 mm. 

Frá 1/, Frá !/, Frá !/, 

rá | 1975 | 1976 
a E|A E|A E 

73.01 Hrájárn, steypujárn og spegiljárn, í klumpum, drumbum, stykkjum % '% |% | % |% | % 
eða með annarri áþekkri lögun: | 

10 Spegiljárn ..........0.0.0.000n0 2 2 0 
20 Annað 2... 2 2 0 

713.02 Járnlegeringar: | 
10 Ferrómangan ...............0000 2) 2 0 
20 Áðrar 2... 2 2 0 

13.03 00  Úrgangur og brot af járni eða stáli .......................... 2 2 0 
73.04 00  Kornað járn eða stál, einnig flokkað; vírkúlur úr járni eða stáli .. 2 2 0 

713.05 Járn- eða stálduft; járn- eða stálsvampur: | | 
10 Járn- eða stálduft ...............0000 2 2 0 
20 Járn- eða stálsvampur ..............00 0 2 2 0 

13.06 Hnoðuð (puddled) hrájárn- og stálstykki og stengur; steypt hrájárn- | 
og stálstykki (ingots), klumpar, drumbar o. þ. h. stykki, úr járni | 
eða stáli: 

10 Hnoðuð járn- og stálstykki og stengur, klumpar, drumbar o. þh. 2 2 0 
20 Steypt hrájárn- og stálstykki ..................00. 000 2 2) 0
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Gjallfrítt hrájárn (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs) og renn- 
ingar (sheet bars) — einnig tinaðir — úr járni og stáli; lauslega 
formuð stykki með hömrun, að öðru leyti óunnin, úr járni eða stáli 

Plötuefni í rúllum, úr járni eða stáli ......................... 

Alhæfiplötur (universal plates), úr járni eða stáli .............. 
Stengur (einnig vírstengur) úr járni eða stáli, heitvalsaðar, slegnar, 
þrykktar eða kaldunnar; jarðborspípur úr stáli: 

Valsaður vír: 
Vír yfir 6 mm að gildleika .........0000000 000. e nn. 
Steypustyrktarjárn 13 mm og grennra ......000000000... 
Valsaður vír 6 mm og grennri ........0000000 00... 
Annað 22.00.0000 

Annað: 
Steypustyrktarjárn .........20000000 00 enn seen 
Jarðborspípur úr stáli .......2.2220000000 0... 0 nn... 
Annars „20... 

Prófíljárn og -stál, heitvalsað, þrykkt eða kaldunnið; þilstál með 

boruðum eða slegnum götum eða án gata, einnig samsett: 
Prófíljárn og -stál, 80 mm eða meira; þilstál ................ 
Ánnað „2... 

Bönd úr járni eða stáli, heit- eða kaldvölsuð „................ 
Þynnur og plötur úr járni eða stáli, heit- eða kaldvalsaðar: 

Þynnur og plötur yfir 4,75 mm að þykkt, þó ekki tinaðar eða 
báraðar ..........0. 0 
Þynnur og plötur 3—4,75 mm, þó ekki tinaðar eða báraðar .... 
Þynnur og plötur minna en 3 mm, þó ekki plettaðar, húðaðar eða 
klæddar .........00. 20 
Þynnur og plötur, tinaðar ..........0000%0.0.nnnnnnnn 
Þynnur og plötur minna en 3 mm, plettaðar, húðaðar eða klæddar 
(Þó ekki tinaðar): 

Járnplötur báraðar (þakjárn) ...........0.00. 00.00.0000... 
Aðrar 2... 

Járn- eða stálvír, einnig húðaður, en ekki e,nangraður: 
Logsuðuvír ........00.0.0 0... RA 
Vír, 6 mm og grennri ......020000000 000 

Afnað .......00000 000 
Stállegeringar og kolefnisríkt stál með sama lagi og tilgreint er í 
nr. 73.06-73.14: 

Hrásteypa (ingots) úr kolefnisríku stáli ..................... 
Hrásteypa (ingots) úr stállegeringum .........0....0. 0002... 
Gjallfrí hrásteypa (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs), steng- 
ur (sheet bars) og hálfunnin járnstykki, úr kolefnisríku stáli .. 
Gjallfrí hrásteypa (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs), steng- 
ur (sheet bars) og hálfunnin járnstykki, úr stállegeringum ...... 
Plötuefni í rúllum, úr kolefnisríku stáli ...............2.... 

Plötuefni í rúllum, úr stállegeringum ...........2..0 00... 

Vírstengur úr kolefnisríku stáli .............0....00. 0000. 
Véírstengur úr stállegeringum ................ 00. unun 
Stangajárn (þó ekki valsaður vír) og jarðborspípur úr kolefnisríku 
stáli .......0..0.0 rns 

„ mars 1974. 
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Stangajárn ( þó ekki valsaður vír) og jarðborspípur, úr stállegering- 
UM rr 
Prófíljárn, 80 mm eða meira, og þil, úr kolefnisríku stáli ...... 
Prófíljárn, 80 mm eða meira, og þil, úr stállegeringum ........ 

Prófíljárn, minni en 80 mm, úr kolefnisríku stáli ............ 

Prófíljárn, minni en 80 mm, úr stállegeringum .............. 
Plötur og þynnur, meira en 4,75 mm að þykkt, og alhæfiplötur, 
úr kolefnisríku stáli ..............22000 0. 
Plötur og þynnur, meira en 4,75 mm að þykkt, og alhæfiplötur, 
úr stállegeringum ..........20000.00 00. 
Plötur og þynnur, 3 mm—4,75 mm að þykkt, úr kolefnisríku stáli 
Plötur og þynnur, 3 mm—4,75 mm að þykkt, úr stállegeringum 
Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, ekki plettaðar, húðað- 
ar eða klæddar, úr kolefnisríku stáli ........................ 

Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, ekki plettaðar, húðað- 
ar eða klæddar, úr stállegeringum ...........00.000 00. 

Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, plettaðar, húðaðar 
og klæddar, úr kolefnisríku stáli ...........00000000 00... 
Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, plettaðar, húðaðar 
og klæddar, úr stállegeringum ..............00 00 

Bandaefni úr kolefnisríku stáli .............00 0 
Bandaefni úr stállegeringum ................0n 
Vír úr kolefnisríku stáli ............2...0000 
Vír úr stállegeringum ................ 0. 

Eftirgreindar vörur úr járni eða stáli til lagningar á járnbrautum og 
sporvagnabrautum: Teinabrautir, öryggisteinar, skiptiteinar, tengi- 

spor, skiptistykki, trjónustengur, tannhjólateinar, brautarbitar, 

tengispangir, teinafestingar, festingafleygar, undirstöðuplötur, 
teinagrip, teinastengur, festiplötur og annað efni sérstaklega 

ætlað til lagningar járnbrauta og smíði þeirra: 
Teinar úr járni eða stáli fyrir járnbrautir og sporvagna ....... 
Ánnað ......00000 

Pípur úr steypujármi ............00...00002 00 
Pípur og efni í þær, úr járni (nema steypujárni) eða stáli, þó ekki 
háþrýstileiðslur til vatnsaflstöðva: 

Efni í pípur 20.00.0002... 
„Saumlausar““ pípur: 

Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ............22000000 0... 
Annað ........00000 00 

Annað: 
Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ..........0.000000. 00... 
Pípur til raflagna .........00%..00000nnnnn 
Annars ..........0000 00. 

Háþrýstileiðslur úr stáli, til vatnsaflstöðva, einnig styrktar ..... 
Pípuhlutar (fittings), t. d. hólkar, hné, tengi og nipplar, úr járni 
eða stáli ................000.20 0000 
Mannvirki (t. d. skemmur og aðrar byggingar, brýr og brúarhlutar, 
stíflur, turnar, súlnagrindur, þök, þakgrindur, glugga- og hurða- 
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Frá |; | Frá 7, | Frá }/, 
„Brá | 1975 | 1976 
A E|A E|A E 

% 1% |% |% þ% !% 
grindur, hlerar, handrið, stöplar og súlur), úr járni eða stáli; | 

plötur, bönd, stengur, bjálkar, prófíljárn, pípur o. þ. h., tilsniðið 

til notkunar í mannvirki, úr járni eða stáli: 
Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins .........00.2.00 nan. 55 35|50/30(45| 24 
Annað .....0..2000 nn 35 | 2430 '20|25'| 16 

Geymar, ker og önnur slík stór ílát, úr járni eða stáli, með yfir 

300 lítra rúmtaki, undir alls konar efni (þó ekki undir saman- 

þjappaðar eða fljótandi gastegundir), einnig klædd að innan og 
hitaeinangruð, en ekki með mekanískum búnaði eða hitunarbún- | 

aði: | 
Tankar úr ryðfríu stáli, sérstaklega fyrir mjólk .......... 10) 6|10/ 5|10/ 4 
Annað .......0000000 45 | 30(40|25|35' 20 

Föt, tunnur, brúsar, dósir og áþekk ílát, úr járn- eða stálþynnum | 

eða plötum, venjulega notuð við flutning á vörum eða sem 
umbúðir: 

Tunnur ......0000000 nn 27/18(24(15|21) 12 
Mjólkurbrúsar 10 l eða stærri .........000.000 0... ..... 10 10 10 
Niðursuðudósir o. þ. h. dósir .......22000000. 0... 45 |30(40/25|35| 20 
Áletraðar dósir utan um útflutningsvörur ................ 4 31 4) 3J 4) 2 
Annað .......2000000 sr 55 |35|50 30|45| 24 

Ílát úr járni eða stáli undir samanþjappaðar eða fljótandi gas- 
tegumdir ..........0.00220000.nnen enn 25 25 25 
Margþættur vír, strengir, kaðlar, víríléttur o. þ. h., úr járni eða | | 

stáli, þó ekki einangraðir rafmagnsstrengir: | 
Vírkaðlar að þvermáli 0,5 cm og grennri ................. 20, 20 20 

Vírkaðlar meira en 0,5 cm að þvermáli ...........0.00... 2 2 0 
Annað ........0000 nr 35 35 35 

Gaddavír úr járni eða stáli; snúnar gjarðir eða flatur vír, með eða 
án gadda, laussnúinn tvöfaldur vír til girðinga, úr járni eða stáli 15 15 15' 
Vírnet, vírdúkar, vírgrindur, girðingarnet, styrktarvefnaður og | 

áþekk efni, úr járn- eða stálvír: | 
Steypustyrktar- og múrhúðunarnet ............2.0..0.... 35 35' 35 
Girðingarnet (einnig plasthúðuð) úr vír, sem ekki er grennri 
en 2 mm í þvermál ............02000.nnnee nn 10 10 10 
Annað ......000000 nn 10 10 0 

Möskvateygðar (expanded) plötur úr járni eða stáli ............ 1 1 0 
Keðjur og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli: 

Keðjur með leggi 10 mm í þvermál og þar yfir ........... 4 4 4 
Snjókeðjur og hlutar til þeirra, á bifreiðar og önnur ökutæki, 
úr stálvír 4—10 mm í þvermál .........000000 0... 35 35 35 
Keðjur til véla (drifkeðjur) .......0000.00 000... 0... 12 12 0 
Aðrar ......2000000 rr 25 25 | 25 

Akkeri, drekar og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli ........... 4, 4 4 

Naglar, stifti, lykkjur, kengir, kassakrækjur, sinklar, bólunaglar, | 

spíkarar og teiknibólur, úr járni eða stáli, einnig með haus úr 
öðrum efnum, þó ekki kopar: 

Galvanhúðaður saumur ......0000000. 00... enn 45|30|40/25|35| 20 
Annað .....000000000 nn 45 | 30|40/25|35| 20        
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Boltar og rær, með eða án skrúfugangs, skrúfur og skrúfnaglar, 
(þar með taldir skrúfkrókar og augaskrúfur), úr járni eða stáli; 
hnoð, fleinar, spenniskífur og undirlagsplötur úr járni eða stáli .. 
Saumnálar, hannyrðanálar, teppanálar, bandprjónar, heklnálar o. 

þ- h.; hannyrðateinar, úr járni eða stáli „..........,.......... 
Títuprjónar, öryggisnælur, hárnálar, hárliðunarklemmur og aðrar 
áþekkar vörur úr járni eða stáli (þó ekki hattprjónar og aðrir 
prjónar til skrauts) ............000000000 00... n0n nr 
Fjaðrir og fjaðrablöð úr járni eða stáli ....................... 
Ofnar, eldavélar, eldstór (einnig þótt þær séu aukalega með geymi 
til miðstöðvarhitunar), arnar og önnur lofthitunartæki, bakaraofn- 
ar, suðuáhöld, hitaplötur með brennara, þvottapottar með eldstó 
eða brennara og áþekkur útbúnaður til heimtilisnotkunar, einnig 
hlutar til þessara áhalda, úr járni eða stáli, enda sé ekki um 
rafmagnstæki að ræða: 

Eldavélar, ofnar og hlutar til þeirra, fyrir kol og annað fast 
eldsneyti ..........000% 00. 
Eldavélar, ofnar og hlutar til þeirra, fyrir fljótandi eldsneyti 
Gasofnar, gaseldavélar og hlutar til þeirra ............... 
Annað .......22000 000 

Katlar (þó ekki katlar, sem teljast til nr. 84.01) og miðstöðvar- 
ofnar, ekki rafmagnshitaðir, og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli; 

lofthitarar og lofthitadreifarar (þar með slíkir, sem geta dreift 
köldu eða fersku lofti), ekki rafmagnshitaðir, með innbyggðri 
hreyfilknúinni viftu eða blásara, og hlutar til þeirra, úr járni eða 
stáli: 

Miðstöðvarkatlar og hlutar til þeirra .................... 
Miðstöðvarofnar og hlutar til þeirra, þar með talin ofnrif .. 
Hálfunnir miðstöðvarofnar og hálfunnin ofnrif ........... 
Annað ........000000 nn 

Áhöld til heimilisbalds, hreinlætistæki til innanhússnota, og 

hlutar til slíkra vara, úr járni eða stáli: 
Búsáhöld og hlutar til þeirra: 

Úr ryðfríu stáli ................00.. 0000. 
Annað .........%20000 re 

Hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til þeirra : 
Skálar úr ryðfríu stáli, pressaðar til vaskagerðar, en ekki 

frekar unnar .......000000.0 0000 n rr 
Hreinlætistæki og hlutar til þeirra, úr ryðfríu stáli ........ 
Vörur til hjúkrunar og lækninga ...................0.... 
Annað ......000.000 0. 

Járn- og stálull; pottahreinsarar, svampar, hanzkar o. þ. h. til 
hreinsunar og fágunar, úr járni eða stáli: 

Járn- og stálull ..........0.0.002.00000 0000 
Annað .......0.00.000 000 

Aðrar vörur úr járni eða stáli: 
Vörur úr steypujárni, grófmótaðar (in the rough state) ........ 
Vörur úr steypustáli, grófmótaðar .......................... 
Grófunnin járn- og stálsmíði (þar með talin fallsmíði (drop. 
Jorgings)) .......0.00.00 enn 
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Frá 7), | Frá), | Frá 
1974 | 195 | 196 

A E|A E|A ÉE 

% |% þ% |% |% | % 
Annars: 

Veiðarfæralásar, sigurnaglar, bobbingar, hleraskór, netja- 2) 0| 2) 0| 2/ 0 
kúlur og sökkur ......0...000.000 0000 nn 
Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar ...........0.0000.... 41 3| 4) 31 4) 2 
Girðingarstaurar ...........0000 0000... nn 10 10 10 
Grindur og kassar til flutnings á mjólkurflöskum og mjólkur- 
hyrnum ......0000000nereerrr sr 41 3( 41 31 4/ 2 
Tengidósir fyrir raflagnir ............0000000 000... 00... 22 15|20.13J17!| 10 
Vörur sérstaklega tilskipa ...............000000.0000... 25) 25 25 
Drykkjarker fyrir skepnur .............000..0 00... 30 21|27)17|24' 14 
Jarðstrengsmúffur ............200000 0000 n ern 25 25 25 
Formuð brennsluhólf, kúpaðir botnar í katla og þrýstiker .. 4 4 0 

Penslablikk .............0...000.. 00... 1 | | 
Geymar, ker og önnur ílát með 50—300 lítra rúmtaki ..... 45 1 30|40 | 2535! 20 

Aðrar vörur úr járni eða stáli, Ót. a. ...........0.00..0... 70 70 | 70
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74. kafli. 

Kopar og vörur úr honum. 

Athugasemdir: 

1. Með koparforlegeringum (master alloys) (nr. 74.02) er átt við legeringar, sem auk 

annarra legeringarmálma innihalda, miðað við þunga, meira en 10% af kopar og ekki 

eru nothæfar til völsunar eða smíða, en venjulega eru notaðar sem íblöndunarefni 

við framleiðslu á öðrum legeringum eða sem eyðandi efni á súrefni, brennistein eða 
til annars þess háttar við framleiðslu á málmum, sem innihalda ekki járn. Kopar- 

fosfit, sem í er meira en 8% af fosfór miðað við þunga, telst til nr. 28.55. 

2. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreind er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 74.03): 
Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

b. Unnar stengur, teinar, horn og prófflar (nr. 74.03): 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem að lokinni 

framleiðslu hefur verið frekar unnin (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægð- 

ar ójöfnur eða glóðarleifar), án þess þó að hafa við það öðlazt einkenni vöru, 

er telst til annars tollskrárnúmers. 

Vírstrengur og drumbar (billets) með mjókkuðum endum eða unnin á ann- 

an 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. 

c. Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 74.04): 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þver- 

máli yfir 6 mm og að þykkt meira en 0,15 mm, sem þó sé ekki yfir einum tíunda 

hluta breiddarinnar. 

Nr. 74.04 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu, Þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 

meðferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

3. Nr. 74.07 tekur meðal annars til pipna og holra stanga, sem hafa verið fágaðar eða 
húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, hringaðar, skrúfskornar, boraðar, 

Þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. Nr. 74.08 tekur meðal annars til pipuhluta 

{fittings), sem hafa fengið svipaða meðferð. 
  

  

     

  

  

          

Frá 1 | Fá 
1975 1976 

A EA FE 

% 1% þ% |% 
74.01 Koparsteinn, óunninn kopar (einnig hreinsaður); koparúrgangur * | 

og brotakopar: 
10 Koparsteinn ........222000.. 0 2 0 
20 Koparúrgangur og brotakopar ........00.0.0.0. 0... “ 2! 0 
30 Kopar óhreinsaður .............200 00. nn tá 2 0 
40 Kopar hreinsaður ............2.00200.0 00 ' 2 0 

74.02 00  Koparforlegeringar (master alloys) 2 0 
74.03 Stengur, prófílar og vír, úr kopar: ta 
TS ÆFT Ol Stengur og prófílar ...........000.0. 0000... s 9 2 0 
- 02 Vír ........... 0000 #7 7 0 

03 Log- og rafsuðuvír .........0..200000 0000 “4 4 0 
74.04 00 Plötur og ræmur, úr kopar ...............000000 0000... 9 21 0
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74.06 00 
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74.08 00 
74.09 00 

74.10 00 
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74.13 00 

74.14 00 

74.15 00 

74.16 00 
74.17 00 
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Koparþynnur, sem eru í mesta lagi 0,15 mm að þykkt (án undir- 
lags), einnig upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, 
áprentaðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar: 

Þynnur í vatnskassaelement ........0..020000 0. ........ 
Amnað .....0.0.0.20000 nn 

Koparduft og koparflögur .........0.00%2000 00. 0c tn. 
Pípur, pípuefni og holar stengur, úr kopar: 

Úr fosfór bronze-legumálmi óunnum ......00.00.000000.. 
Annað ......0.0200000 nn 

Pípufittings úr kopar, t. d. tengi, hné, hólkar og beygjur ........ 
Geymar, ker og önnur þess konar ílát úr kopar, með yfir 300 lítra 
rúmtaki, undir alls konar efni (þó ekki undir samanþjappaðar eða 
fljótandi gastegundir), einnig klædd að innan eða hitaeinangruð, 

en ekki með mekanísk tæki eða útbúnað fyrir upphitun eða 
kælingu .........2..0.00000nneeeenn snert 
Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur o. þ. h. úr kopar, þó 

ekki einangraðar raftaugar og rafstrengir .................... 
Vírnet, vírdúkur, styrktarvefnaður o. þ. h. (einnig endalaus bönd), 
úr koparvír ............0.0200 00 nnvenennnnernn nr 
Möskvateygðar (expanded) plötur úr kopar .........0..2....... 
Keðjur og keðjuhlutar, úr kopar ............00.000 0000... 
Naglar, stifti, lykkjur, kengir, krækjur, sinklar, bólunaglar, spíkar- 

ar og teiknibólur, úr kopar, eða úr járni eða stáli með koparhaus 

Boltar og rær, með eða án skrúfugangs, skrúfur og skrúfnaglar 
(þar með talið skrúfukrókar og augaskrúfur); hnoð, fleinar, spenni- 
skífur, undirlagsplötur, úr kopar .......00.00000.00 00.00.0000... 

Fjaðrir úr kopar .......00.00000000 000 nanna 
Suðu- og hitunartæki af því tagi, sem almennt eru notuð á heimil- 
um — ekki rafmagnstæki — og hlutar til þeirra, úr kopar ...... 
Önnur áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til notkunar innan- 

húss, og hlutar til þessara tækja og vara, úr kopar: 
Hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til þeirra ...... 

Annað .........00000 ns 
Aðrar vörur úr kopar: 

Veiðarfæralásar, sigurnaglar, snurpunótahringir o. þ. h. til 

veiðarfæra ...........0000 000. 
Vörur sérstaklega tilskipa .......00.000..000. 0... 0... 
Rafmagnstengidósir ...........0000000... 0. nn nn 
Vörur úr kopar eða koparlegeringum, grófmótaðar, en ekki 
frekar unnar ..........0000.. nn 
Annars ..........0000.0.. sr 

„ mars 1974. 

  

  

  

Frá 1) | Frá !/, | Frá 1), 
1974 1975 197 

A EA E|JA E 

% 1% |% (%|% | % 

4 {4 0 
25, |25 25 
2 þ) 0 

2 2 0 
25 |25 25 
25  |25 25 

45 | 30|40 25 35 20 

35, 35 35. 

10 |10. |o 
7 7 0 

60. |60, |60 

45!30|40 25|35 20 

| 
25, |25 25 
25, |25 25 

10. |7o 70 
| | 

g0  |go. |8o 
80 80| |80 

| | 

p) 2 0 
25 25 25 
25 25 25 

4 4 0 
70 70 70          
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75. kafli. 

Nikkill og vörur úr honum. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 
a. Vír (nr. 75.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 
mesta þvermáli 6 mm eða minna. 
Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 75.02). 
Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 
mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 
Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 
verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 
eða glóðarleifar)., 
Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 75.03). 
Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 
yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar. 

Nr. 75.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu, þótt hún sé tilskorin, götuð, 
boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 
meðferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

  

  

2. Nr. 75.04 tekur meðal annars til pipna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings) ), 
sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem þbeygðar, 
hringaðar, skrúfskornar, boraðar, brengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

Frá 7, | Frá) } Frá 2 
1974 1975 1976 

A EA E|aA E 

% 90 þ9% % þ% | % 
7501 Nikkilsteinn, nikkilspeis, önnur millistigsframleiðsla á nikkli: 

óunninn nikkill (þó ekki forskaut (electro-plating anodes), er 
teljast til nr. 75.05), nikkilúrgangur og brotanikkill: 

10 Nikkilsteinn, níkkilspeis og önnur millistigsframleiðsla á nikkli 9 2 0 
20 MNikkilúrgangur og brotanikkill ........0..0..0. 2 í 0 
30 Nikkill unninn ....... 2 2 0, 

15.02 Stengur, prófílar og vír, úr nikkli: | 
01 Stengur og prófílar úr nikkli ........................... 2 2 ið) 
02 Vír úr nikkli ...........0......0 7 7 0 

15.03 00 Plötur og ræmur úr nikkli, nikkilþynnur; nikkilduft og nikkil- 
fögur ........0..0... 0 2 2 0, 

75.04 00 Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, 
hólkar og kragar), úr nikkli ................................ 25) 25 25 

75.05 00  Forskaut úr nikkli (þar með talin forskaut framleidd við rafgrein- 
ingu), unnin og ÓUNNIN „........).....0.00. 2 2 0! 

75.06 Aðrar vörur úr nikkli: ; 
01 Naglar, stifti, skrúfur o.þ.h. .......0......0 45 30|40 25|35 20 
02 Hreinlætistæki ................... 80 80 80 
03 Búsáhöld ......0...00 80 80 80 
09 Annars ...........0 0 7 7 70    



Nr. 6. 146 5. mars 1974. 

76. kafli. 

Ál og vörur úr því. 

Athugasemdir: 

  

  

  

    

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 76.02): 
Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

b. Unnar stengur, teinar, hörn og prófílar (nr. 76.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

c. Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 76.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt meira en 0,20 mm, sem þó sé ekki yfir einum tíunda hluta 

breiddarinnar. 
Nr. 76.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu, þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 

meðferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 
2. Nr. 76.06 tekur meðal annars til pípna og hoira stanga, sem hafa verið fágaðar eða 

húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, hringaðar, skrúfskornar, boraðar, 
þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. Nr. 76.07 tekur meðal annars til pípu- 
hluta (fittings), sem hafa fengið svipaða meðferð. 

Frá 1/, Frá !/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 

% % 1% 1% {%  % 
76.01 Ál óunnið; álúrgangur og brotaál: 

10 Álárgangur og brotaál ............ 4 3041 34 2 
20 Ál óunnið 2... 4304 34 2 

76.02 Stengur, prófílar og vír, úr áli: | 
01 Stengur og prófílar ...........00000 renna nn 2 2 0 
02 Suðuvír ........0.00000 00 4 4 0 

09 Annað ........00.000 00 7 7 0 

76.03 Plötur og ræmur úr áli: 

01 Báraðar eða mótaðar plötur til bygginga ..........0..... 15 '15 15 
09 Annað .........000 sr 0 0 0 

76.04 00  Álþynnur, sem eru í mesta lagi 0,20 mm að þykkt (án undir- 
lags), einnig upphleyptar og mynstraðar, tilskornar, gataðar, húð- 
aðar, áprentaðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar 25, 25 25 

76.05 00  Álduft og álflögar .........0......2.0... 0... 2 0 
76.06 Pípur, pípuefni og holar stengur, úr áli: | 

01 Prófílpípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .........0.00000 00... 2 2 0 

09 Annað 22.02.2000. 25 25 25 
76.07 00  Pípufittings (t. d. tengi, hné, hólkar og beygjur), úr áli ......... 25 25 25 
76.08 00 Mannvirki (t. d. skemmur og aðrar byggingar, brýr og brúarhlutar, 

turnar, súlnagrindur, þök, þakgrindur, glugga- og hurðagrindur, 
hlerar, stöplar og súlur) og hlutar til þeirra (þar með taldar plötur,



76.09 

76.10 

16.11 
76.12 

16.13 

16.14 
16.15 

16.16 

mars 1974. 147 

00 

02 

02 

04 

07 

12 

stengur, bjálkar, prófílar, pípur o. þ. h., tilsniðið til notkunar í 
mannvirki), Úr áli .............0.0.0.00 000 
Geymar, ker og önnur slík stór ílát úr áli, með yfir 300 lítra 
rúmtaki undir alls konar efni (þó ekki undir samanþjappaðar eða 
Hjótandi gastegundir), einnig klædd að innan og hitaeinangruð, 
en ekki með mekanískum tækjum eða útbúnaði fyrir upphitun 
eða kælingu ........0.00.0.000 0 
Föt, tunnur, brúsar og áþekk ílát (þar með stíf og sveigjanleg pípu- 
laga ílát), úr áli, venjulega notuð við flutning á vörum eða seim 
umbúðir: 

Mjólkurbrúsar 10 1 eða stærri .........0.0..0 0. 
Etimur 0... 
Skálpar (túbur) ........0..00. 
Niðursuðudósir .......00..00.0.. 
Átinað 2... 

Ílát úr áli undir samanþjappaðar eða fljótandi gastegundir ...... 
Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur o. þ. h. úr áli, þó ekki 
einangraðar raftaugar og rafstrengir „........................ 
Vírneit, vírdúkur, styrktarvefnaður o. þ. h. úr álvír: 

Steypustyrktar- og múrhúðunarnet ...............0..0.... 
Girðingarnet úr vír, sem ekki er grennri en 2 mm í þvermál 
Átinað 2... 

Hreinlætistæki ................. 
Búsáhöld ...........0...00000 0. 

Aðrar vörur úr áli: 

Netjakúlur .........0..0.000.0 0 
Fiskkassar, fiskkörfur og nubalar ................0...... 
Naglar, stifti, skrúfur 0. þh. ........0.000..0.000. 
Vörur sérstaklega tilskipa .........000.00 0... 
Drykkjarker fyrir skepnur .........000.000... 
Anóður 22.00.0000 
Tengidósir fyrir raflagnir ............ IRA 
Vörur úr áli, grófmótaðar, en ekki frekar unnar .......... 
Sköft og handföng ............00.000.. 
Geyimar, ker og önnur ílát með 50—-300 lítra rúmtaki .... 
Bólur til gangbrautarmerkinga .......0....0........ 
Grindur og kassar til flutnings á mjólkurflöskum og mjólkur- 
hyrnum #0... 
AMMars LL 

  

  

    

Nr. 6. 
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71. kafli. 

Magnesíum og beryllíum og vörur úr þessum málmum. 

Frá ÍA | Frá 7 | Frá 
1974 1975 1976 

a Ella E|A E 
%, (%, %, % % % 

77.01 Magnesíum óunnið; úrgangur (þó ekki spænir af jafnri stærð) og 

brotamagnesíum: 

10 Magnesíumúrgangur og brotamagnesíum ................0... 5) 5) 0 
20 Óunnið MAKNESÍUM ........... 5) 3 0 

1102 00  Stengur og prófílar úr magnesíum; magnesíumvír; plötur, ræmur 

og þynnur úr magnesíum; einnig spænir af jafnri stærð, duft og 

flögur, úr magnesíum; pípur, pípuefni og holar stengur, úr magnesí- 
MR 20.00.0000 25 25 25 

1103 00 Aðrar vörur úr magnesíum, Ót. a. ........000.0000 00... 35 35 35 
7104 00 — Beryllíum, unnið eða óunnið, og vörur úr því ................. 35 35 35 |
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78. kafli. 

Blý og vörur úr því. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 
a. Vír (nr. 78.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófilar (nr. 78.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 78.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar og er að 
Þyngd yfir 1,7 kg/m?. 

Nr. 78.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu, þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 

meðferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

  

  

  

2. Nr. 78.05 tekur meðal annars til pipna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem Þbeygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

Fá | Frá | Frá í 
1974 1975 1976 

A EA EA E 

% (% |% (% 1% | % 
78.01 Blý óunnið (þar með talið blý með silfurinnihaldi); blýúrgangur 

og brotablý: 
10 Blýúrgangur og brotablý 20.20.2000... 2 p 0 

20 Ouinnið blý .........0. 2 2 0, 
18.02 Stengur, prófílar og vír úr blýi: | 

ol Stengur og prófílar ........022.000. 0. 2 2 0 
02 Vír 0... 7 1 0 

78.03 00 Plötur og ræmur úr blýi ................... 00... 2 2 0 
78.04. Blýþynnur, sem vega ekki meira en 1,7 kg/m? (án undirlags), 

einnig upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, 
áprentaðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar; blýduft 
og blýflögur: | 

ol Blýðuft .........0000 000 2 2 0; 
09 Atimað .........0 rr 23  |25 |25 | 

78.05 00  Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, | | | 
hólkar og S-beygjur), úr blýi .........0....200 000. 25, 25 25) 

78.06 Aðrar vörur úr blýi: | | 
01 Sökkur, netja- og nótablý ..........00.000000 000... 00. 2. 01 2) 0/ 2 | 0 
02 Vörur sérstaklega tilskipa ................0.00.0...0.00.. 25, 251 25} 
09 Annars ........00200. nn 35, 351 35 |    
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79. kafli. 

Zink og vörur úr því. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

ts
 

a. Vír (nr. 79.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 
mesta þvermáli 6 mm eða minna. 
Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 79.02). 
Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 
mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 
Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 
verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 
eða glóðarleifar). 

Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 79.03). 
Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 
yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar. 

Nr. 79.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu, þótt hún sé tilskorin, götuð, 
boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 
meðferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 
Nr. 79.04 tekur meðal annars til pipna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 
sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 
hringaðar, skrúfskornar, boraðar, Þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

  

79.01 

79.02 

79.03 

79.04 

79.05 

79.06 

10 

20 

01 

02 

10 

20 

00 

00 

01 
02 
03 
04 
09 

  

    

Frá | Frá | Frá 7) 
1974 1975 1976 

A EA EA 

% 190 120 0 % þ%9 0 % 
Zink óunnið; zinkúrgangur og brotazink: 

Zinkúrgangur og brotarink „...... 2 2 0 
Ótinnið ink 2 2 0 

Stengur, prófílar og vír, úr zinki: 
Stengur og prófílar „.............. 2 2 0 
Vír A! A 0 

Plötur og ræmur úr zinki; zinkþynnur; zinkduft og zinkflögur: 
Bitkdufi 2 2 0 
Zinkplötur, sinkræmur, sinkþynnur og sinkflögur ............ 2 2 0 

Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, 
hólkar og beygjur), úr Zinki ...................0.000.. 25 25, 25 
Þakrennur, mænisplötur, gluggakarmar og aðrir tilbúnir bygginga- | 
hlutar, úr zinki „............0. 0. 60 | 60 60 
Aðrar vörur úr zinki: | 

Naglar, stifti, skráfur o. þh. 35! 35 35 
Hreinlætistæki .........,......0...... 80 | 80 80 | 
Búsáhöld ...........0..000.. 80 80 80 
Forskawt ................ 2' 2 0 
Annars „0... 35 | 35 35;
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80. kafli. 

Tin og vörur úr því. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 80.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

b. Unnar stengur, leinar, horn og prófílar (nr. 80.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta Þbreiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem siðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

c. Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 80.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar og að þyngd 

yfir 1 kg/m?. 
Nr. 80.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu, þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 

meðferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

  

  

2. Nr. 80.05 tekur meðal annars til pípna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

Frá | Fái | Frá }), 
1974 1975 1976 

A ElA EJA E 

% (% |% %1%| % 

80.01 Tin óunnið: tinárgangur og brotatin: | 

10 Tinúrgangur og brotatin .......0.0000 00 nunna 2 2 0) 

20 Óunnið tin 20... ARAANRARARNRRÐ 2 2 0 

80.02 Stengur, prófílar og vír úr tini: 
ol Stengur (þ. á m. lóðtin) og prófílar ......000.000. 200... 2 2 0, 

02 Vír las 7 7 0, 
80.03 00 Plötur og ræmur Úr timi ..........0000 000... 2 2 0 

80.04 00  Tinþynnur, sem vega ekki meira en 1 kg/m? (án undirlags), | 
einnig upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, 

áprentaðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar; tinduft | 

og tinflögur .............22200000 0000. 2 2 0, 

80.05 00  Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, | 

hólkar, beygjur), úr timi .........0.0...022. 00. 0 nn 25 25 25) 

80.06 Aðrar vörur úr tini: | 

01 Skálpar (túbur) .......0000000 000 12 12 0) 
02 Búsáhöld „.........00%.2000 ner 80 80 80; 

09 Annars ........000 0 35 35 35 |    



Athugasemd: 

króm, gallíum, germaníum, hafnium, indíum, mangan, níob, 
thóríum, thallíum, 

152 

81. kafli. 

Aðrir ódýrir málmar og vörur úr þeim. 

ð. mars 1974. 

Til nr. 81.04 teljast aðeins eftirtaldir ódýrir málmar: Vismút, kadmíum, kóbalt, 
rheníum, antímón, títan, 

úranium breytt í U 235, vanadin og zirkon. Til þessa númers teljast 
einnig kóbaltsteinn, „cobalt speiss“ og önnur áþekk millistigsframleiðsla kóbaltvinnslu 
og „cermets“. 
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82. kafli. 

Verkfæri, áhöld, hnífar, skeiðar og gafflar, úr ódýrum málmum; 
hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Þegar undan eru skildir lóðunarlampar, hreyfanlegar smiðjur, slípitæki með grind, áhöld til hand- og fótsnyrtingar og vörur þær, er teljast til nr. 82.07 og 82.15, eru i 82. kafla einungis vörur með blaði, egg eða öðrum svipuðum vinnandi hluta úr: 

og
s 

Ódýrum málmi. 
Málmkarbid. 

Eðal- og hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum) festum 
á ódýran málm. 
Slipiefni fest á ódýran málm, enda séu vörurnar með tönnum, egg eða öðru þess 
háttar úr ódýrum málmi og eiginleikar málmsins hverfi ekki með áfestingu 
slípiefnisins. 

  

  
  

2. Hlutar úr ódýrum málmi til Þeirra vara, er teljast til þessa kafla, flokkast til sömu 
númera og vörur þær, er hlutarnir eru ætlaðir til, þó að undanskildum hlutum 
þeim, sem eru sérstaklega tilgreindir, og festingum fyrir handverkfæri (nr. 84.48). 
Hlutar til almennra nota, sem skýrgreindir eru í 2. athugasemd við XV. flokk, teljast 
þó aldrei til þessa kafla. 

Skurðtæki í rafmagnshárklippur teljast til nr. 82.13, og blöð og skurðhöfuð í 
rafmagnsrakvélar teljast til nr. 82.11. 

3. Vörur, er teljast til ýmissa númera þessa kafla og eru fluttar inn sem samstæður 
pakkaðar í kassa, öskjur, hylki eða annað þess háttar, flokkast til þess númers, sem 
er með hæstum tolli. Áhöld í samstæðum til hand- og fótsnyrtingar teljast þó til 
nr. 82.13. 

4. Öskjur, kassar, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 
teljast til þessa kafla, flokkast til sama númers og tilsvarandi vara, enda sé það 
ætlað til umbúða um:vörurnar og sé að jafnaði selt með þeim. Öskjur, kassar, hylki 
og annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, flokkast í samræmi við gerð þess. 

Frá, | Fá | Frá 
1974 1975 1976 

A EA E|A E 

% % % % % % 82.01 Eftirtalin handverkfæri: Spaðar, skóflur, hakar alls konar, hlújárn, 
gafflar og hrífur; axir og önnur svipuð höggverkfæri; ljáir, sigðir, 
trjáklippur, fleygar og önnur verkfæri til notkunar við landbúnað, 
garðyrkju og skógrækt: 

ol Ljáir og ljáblöð ...............0..... 14 14 14 02 Orf og htífur „0... 22 15(20,13|17 10 09 Anað 2... 25" 25 23) 82.02 00  Handsagir og sagarblöð fyrir handsagir og vélsagir (einnig tannlaus | Sagarblöð) .................. 7 7 7 | 82.03 00 Eftirtalin handverkfæri: Naglbítar, klippitengur, griptengur og | aðrar slíkar tengur, einnig til að klippa eða skera; gatjárn og | Sattengur; pípuskerar; boltaskerar og annað þess háttar, málm- 
klippur; skrúflyklar; þjalir og raspar ......................,, 7 7 T 82.04 00  Handverkfæri og handáhöld (þar með talin glerskurðar- 
tæki), sem teljast ekki til einhvers annars númers þessa kafla; 
blásturslampar, steðjar; skrúfstykki og þvingur (þó ekki vélskrúf- 
stykki); færanlegar smiðjur og slípisteinar með umbúnaði (hand- 
eða fótsnúmir) „....................0..... 7 7 7     

A 20



Nr. 6. 

82.05 00 

82.06 00 
82.07 00 

82.08 00 

82.09 

0l 

09 
82.10 00 
82.11 

0l 

09 
82.12 

01 

09 
82.13 

ol 

09 

82.14 00 

82.15 00 

Skiptiverkfæri í handverkfæri, mekanísk handverkfæri og -smiða- 

vélar (t. d. til að pressa, stansa, bora, snitta, fræsa, skera, snúa, 

víkka, þrengja og skrúfa), hér með talin mót til að draga málm- 

þráð og pressa heita málma, einnig stjörnur á grjótbera ........ 

Hnífar og skurðarblöð í vélar og mekanísk tæki .. (......0..... 

Plötur, stengur og oddar og aðrir þess konar lausir hlutar í verk- 

færi, úr hálfbræddunr málmkarbídum (it. d. karbíd úr wolfram, 

mtolybden og varadíum) 22.02.0000... 0 enn rn 

Kaffikvarnir, hakkavélar, safapressur og önnur mekanísk búsáhöld 

til framleiðslu á matvælum og drykkjarföngum, enda sé þunginn 

ekki meira en 10 kg hvert stykki ........0.0.20000 000... 0... 

Hnífar, sem ekki teljast til nr. 82.06, með skerandi eða sagtenntri 

egg: 
Borðhnífar ........2.00 000 

Aðrir ........ens rns 

Hnífablöð ...........000000 000 

Rakhnífar og blöð til þeirra, rakvélar og rakvélablöð (þar með 

talið efni í rakvélablöð, einnig bandlaga): 

Rakhnífar ........0000000 nn 

Atnað 2... 

Skæri og blöð til þeirra: 
Ullarklippur, síldarklippur og blöð til þeirra „02.00.0000. 

Önnur ........00 0 

Önnur verkfæri til að skera og klippa (t. d. greinaklippur, hárklipp- 

ur, kjötaxir og pappírshnífar), áhöld til hand- og fótsnyrtingar (þar 

með taldar naglþjalir), einnig í samstæðum: . 

Skurðtæki í rafmagnshárklippur, skurðhnífar og kambar í 

ullarklippur 2........ AAA 

Annað ......z..n.. ss 

Skeiðar, gafflar, fiskhnífar, smjörhnífar, sleifar og önnur svipuð 

áhöld til notkunar í eldhúsi og til að matast með .............. 

Sköft úr ódýrum málmi til vara þeirra, er teljast til nr. 82.09, 

82.13 og 82.14 ........2..000 000 unnt 

5. mars 1974. 
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83. kafli. 

Ýmsar vörur úr ódýrum málmi. 
Athugasemd; 

Í þessum kafla er með hugtakinu hlutar aldrei átt við vírkaðla, keðjur, nagla, bolta, 
rær, skrúfur, fjaðrir og aðrar vörur úr járni og stáli, er teljast til nr. 73,25, 73.29, 73.31, 
13.32 og 73.35, og eigi heldur við sams konar vörur úr öðrum ódýrum málmum, er 
teljast til 74.—-81. kafla. 

  

  

    

Frá '/, Frá L Frá I 

1974 1975 1976 
A EA Ea 

% % % Yo þíð % 83.01 Lásar og skrár (til notkunar með lykli, rafmagni eða öðru) og 
hlatar til þeirra, úr ódýrum málmum; rammar með lás fyrir hand- 
töskur, ferðakistur og annað þess háttar og hlutar til þeirra, úr 
ódýrum málmum; lyklar til allra ofan greindra vara úr ódýrum 
málmum: 

| ! 
01 Smekklásar aðrir en hengilásar .......... 30 30, 30 
02 Hengilásar „00... 30 30 30 
03 Húsgagna- og hurðaskrár til notkunar með lykli .......... 15 15 0 
04 Lyklar og lyklaefni ............. SR 15 15 0, 
05 Til bifreiða og annarra ökutækja .......,....... 30 30 30 
09 laða 

30 30 30 83.02 Smávarningur og annað þess háttar, úr ódýrum málmum, til að 
búa, slá eða leggja með ýmsa hluti, svo sem húsgögn, hurðir, stiga, 
glugga, vindugluggatjöld; enn fremur til vagngerðar, söðlasmíði, 
ferðakista, skrína og annars þess háttar (þar með taldar sjálfvirkar 
dyralokur): snagar, fatahengi, hilluhné og annað þess háttar úr 
ódýrum málmum; 

01 Skrár og lamir, ót. á, ....0.. 15 15 ) 
0Z Smávarningur til húsgagna- og húsagerðar ............... 15 15 0 
03 Smávarningur til bifreiða og annarra ökutækja ........... 30 30 30 
09 Miltað lll 30 30 30 83.03 Peningaskápar og öryggishólf, eldtraust eða styrkt með öðrum 

hætti, hurðir í slíka skápa og hólf, einnig peningakassar, skjala- 
kassar og þess háttar styrkt með einhverjum hætti, úr ódýrum 
málmum: 

01 Öryggishu rðir með eða án karina til innbyggingar í hús .... 35;24|30 20125, 16 
09 Ainað „0. 80) 80 80 83.04 00 Spjaldskrárkassar, skjalagrindur, sundurgreiningarkassar, bréfa- 

bakkar, handritahaldarar og annað þess háttar til notkunar í skrif- 
stofum, úr ódýrum málmum (þó ekki skrifstofuhúsgögn, er teljast 
til mr. 94,03) „0. 80 80 80, 83.05 Smávarningur og útbúnaður fyrir lausblaðabindi, bókhaldsbækur | 
og annað þess háttar, úr ódýrum málmum; bréfahaldarar, bréfa- 
klemmur, heftur og stifti í heftivélar, merki í spjaldskrár og aðrar 
svipaðar vörur til notkunar í skrifstofum, úr ódýrum málmum: | 

01 Fyrir lausblaðabindi, bókhaldsbækur o. þh 15, 15 0 
02 Stifti 0... 15} 15, 0! 
09 Afnað 

30 | 30 30 83.06 00  Myndastyttur og aðrir hlutir til skrauts innanhúss, úr ódýrum | | 
málmum ............. 100) 100, 100;
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Lýsingartæki og hlutar til þeirra, úr ódýrum málmum (þó ekki 
slökkvarar, falir fyrir rafmagnslampa, rafmagnslugtir fyrir öku- 
tæki, rafhlöðu- og rafalslugtir og aðrar vörur, er teljast til 85. 
kafla): 

Duflaljósker og hlutar til þeirra „...020000 020... 
Siglingaljósker, olíulampar, gasljósatæki og hlutar til þeirra 
Lampar sérstaklega gerðir til notkunar við uppskurði 
(operation lamps) .....0.%%00.0nnr rr 
Götuljósker, svo og ljóskastarar með dreifðum geisla til lýs- 
ingar á útisvæðum ...........0000. 0... 
Flúrskinslampar .....0.0.2.00 20... rðr 
Annað ......000000 sn 

Beygjanlegar pípur (barkar) úr ódýrum málmum .............. 
Spennur, töskurammar, sylgjur, krókar, lykkjur, reimkrókar og 

aðrar svipaðar vörur úr ódýrum málmum almennt notaðar til fatn- 
aðar, skófatnaðar, ferðaútbúnaðar, handtaskna og annars þess 

háttar; holhnoð og klauf hnoð úr ódýrum málmum ............ 

Perlur og paljettur, úr ódýrum málmum ..........0........... 
Bjöllur og klukkur (ekki rafmagns), einnig hlutar til þeirra, úr 
ódýrum málmum .........2220000n 00 renn 
Rammar úr ódýrum málmum fyrir ljósmyndir, málverk og annað 
þess háttar; speglar úr ódýrum málmum ..................... 
Tappar, „erown corks“, flöskuhettur, lok, spons með skrúfugangi, 

sponslok, flöskulok, innsiglisplúmbur, hornhlífar og annar þess 

háttar smávarningur til umbúða, úr ódýrum málmum: 
Spons (einnig með skrúfugangi) og sponslok, úr ódýrum 
málmum .......2000000 00. 

Flöskuhettur úr ódýrum málmum, ót. a. .....000000000.0. 

Áprentuð lok á dósir um útflutningsafurðir, enda sé á þeim 

viðeigandi áletrun ......22020000.n0n0 ern 

Hettur á mjólkurflöskur og lok á skyrumbúðir .......... 
Annað .......2. 0 

Skilti, nafnplötur, tölustafir, bókstafir og annað þess háttar, úr 

ódýrum málmum ........000020 000 snn rn 
Þráður, stengur, pípur, plötur, rafsuðuvír og aðrar þess konar vör- 
ur, úr ódýrum málmum eða málmkarbídum, þaktar eða fylltar með 
flússefni, til notkunar við lóðun, logsuðu og rafsuðu á málmum eða 
málmkarbídum; þráður og stengur úr pressuðu dufti af ódýrum 
málmum, til notkunar við málmhúðun með úðun ............. 
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XVI. flokkur. 

Vélar, tæki og mekanísk áhöld; rafmagnsútbúnaður; 

hlutar til þessara vara. 
Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. Vélreimar, færi- eða lyftubönd eða reimar úr plasti, sem telst til 39. kafla, eða 
úr vúlkaniseruðu gúmmíi (nr. 40.10); eða aðrar vörur úr toggúmmiíi þeirra teg- 
unda, sem notaðar eru við vélar, vélræn tæki eða rafmagnstæki (t. d. undirlags- 
skífur) (nr. 40.14). 

b. Vörur úr leðri, gervileðri (nr. 42.04) og úr loðskinni (nr. 43.03), þeirra tegunda, 
sem notaðar eru við vélar eða vélræn tæki eða til iðnaðar. 

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). 
d. Götuð spjöld úr pappír eða pappa í Jacquard-vélar og aðrar svipaðar vélar, 

er teljast til nr. 48.21. 

e. Drifreimar, færi- og lyftibönd úr spunatrefjum (nr. 59.16) og aðrar vörur til 

tækninota úr spunatrefjum, er teljast til nr. 59.17. 
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. 

g. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 við XV. 

flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem 

yfirleitt teljast til nr. 39.07). 
Endalaus bönd úr málmþræði eða málmræmum (XV. flokkur). 

Vörur, er teljast til 82. og 83. kafla. 

Flutningatæki og aðrar vörur, er teljast til XVII. flokks. 

Vörur, er teljast til 90. kafla. 

Úr, klukkur og aðrar vörur, er teljast til 91. kafla. 

Skiptiverkfæri, er teljast til nr. 82.05, og burstar, sem eru hlutar af vélum og 
teljast til nr. 96.02. Áþekk skiptiverkfæri flokkast eftir efninu í þeim hluta 

tækisins, sem afköst þess velta á (t. d. í 40., 42., 43., 45. eða 59. kafla, eða nr. 

68.04 eða 69.09) ; eða 
o. Vörur, er teljast til 97. kafla. 

Sé ekki annað ákveðið í 1. athugasemd við þennan flokk, 1. athugasemd við 

84. kafla og 1. athugasemd við 85. kafla, flokkast hlutar til véla (að undanskildum 
hlutum til þeirra vara, er teljast til nr. 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 og 85.27) eftir 
þessum reglum: 

a. Hlutar, sem eru sérstaklega nefndir í einhverju af númerum 84. eða 85. kafla 

(að undanskildum nr. 84.65 og 85.28), teljast alltaf til viðkomandi númers án 

tillits til þess, í hvers konar vélar þeir eigi að notast. 

b. Hlutar, sem ákvarðanir í athugasemd 2.a hér að ofan taka ekki til og eru af 

þeirri gerð, sem eingöngu eða aðallega er hægt að nota í ákveðna vél eða fleiri 

vélar, sem teljast til sama númers (þar með taldar vélar, er teljast til nr. 84.59 

og 85.22), flokkast til sama númers og tilsvarandi vélar. Hlutar, sem jöfnum 

höndum má nota í vörur, er teljast til nr. 85.13 og nr. 85.15, teljast til nr. 85.13. 
c. Allir aðrir hlutar teljast til nr. 84.65 eða nr. 85.28. 
Sé ekki annað tekið fram, flokkast vélasamstæður settar saman í eina heild úr 

tveim eða fleiri vélum, einnig vélar gerðar til að framkvæma tvö eða fleiri verkatriði, 
saman eða sér, eins og um væri að ræða þá vélina, sem gegnir höfuðhlutverkinu. 

53
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Hreyflar tengdir vélum við innflutning flokkast með vélunum, sem þeir eru tengdir. 

Sama gildir um hreyfla, sem fluttir eru inn með vélum, en pakkaðir út af fyrir 

sig af hagkvæmnisástæðum, enda sé það greinilegt, að hreyflarnir eigi að tengjast 

vélunum. Þetta gildir einnig um drifreimar, færi- og lyftibönd til vélanna. 

Með orðinu vélar (vél) í athugasemdum þessum er átt við allar þær vélar, tæki og 

áhöld, er teljast til XVI. flokks. 

84. kafli. 

Gufukatlar, vélar og mekanísk áhöld og tæki; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Kvarnasteinar, slípisteinar og aðrar vörur, er teljast til 68. kafla. 

b. Áhöld og tæki (t. d. dælur) og hlutar til þeirra úr leir (69. kafli). 

c. Áhöld úr gleri til notkunar í rannsóknarstofum (nr. 70.17); tæki og áhöld úr 
gleri og hlutar til þeirra (nr. 70.20 og 70.21). 

d. Vörur, er teljast til nr. 73.36 eða 73.37, einnig sams konar vörur úr öðrum óeðlum 

málmum (74.—81. kafli). 

e. Handverkfæri, sem teljast til nr. 84.05, og rafmagnsknúin búsáhöld, sem teljast 

til nr. 85.06. 
Ef annað leiðir ekki af ákvæðum 3. og 4. athugasemdar við XVI. flokk, skulu vélar, 

tæki og áhöld, sem talizt gætu bæði til einhvers af númerum 84.01—84.21 og jafn- 

framt einhvers af númerum 84.22--84.60 í samræmi við texta númeranna, teljast 

eftir því, sem við á, til einhvers af nr. 84.01—-84.21. Til nr. 84.17 telst þó ekki: 

a. Spírunartæki, útungunartæki og ungamæður (nr. 84.28). 

b. Áhöld til að bleyta í korni (nr. 84.29). 
c. Sykurdiffúsörar (nr. 84.30). 

d. Vélar til hitameðferðar á spunagarni, spunaefnum og öðrum vörum úr spuna- 

trefjum (nr. 84.40). 

e. Vélar, tæki og verksmiðjur ætlaðar til mekanískra nota, ef hitabreytingar, þótt 

nauðsynlegar séu, skipta litlu máli í samanburði við hina mekanísku meðferð. 

Til nr. 84.19 telst ekki: 
a. Saumavélar til lokunar á pokum og áþekkum umbúðum (nr. 84.41). 

b. Skrifstofuvélar, er teljast til nr. 84.54. 

A. Sem sjálfvirkar gagnavinnsluvélar í nr. 84.53 skoðast: 

a. Tölvur (digital machines), sem hafa minni, er geymt getur ekki aðeins vinnslu- 

forrit og þau gögn, sem vinna skal úr, heldur einnig forrit til að þýða hið form- 

lega forritunarmál, sem forrit er samið á, yfir á vélamál. Þessar vélar verða 

að hafa aðalminni, sem er aðgengilegt á beinan hátt til að framkvæma forrit 

og hefur geymslurými, að minnsta kosti nægilegt til að geyma þá hluta vinnslu- 

og þýðingarforrita og þau sögn, 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 framkvæmd þess með rökrænni 

ákvörðun á meðan á vinnslu stendur. 

b. Hliðstæðureiknar (analogue machines), sem geta gert eftirlíkingar af stærð- 

fræðilegum líkönum og eru settir saman af að minnsta kosti eftirfarandi bún- 

aði: Hliðstæðubúnaði, stýribúnaði og forritunarbúnaði. 

c. Vélar blandaðar að gerð (hybrid machines), annaðhvort tölvur með hliðstæðu- 

búnaði eða hliðstæðureiknar með búnaði til talnameðferðar. 

B. Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar geta verið í formi kerfa, sem samsett eru úr breyti- 

legum fjölda sérstæðra eininga. Eining skal talin hluti af heildarkerfinu, ef hún 

uppfyllir öll neðantalin skilyrði:
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a. Hún er tengjanleg við stýrieininguna, annaðhvort beint eða í gegnum aðra 

einingu eða einingar. 

b. Hún er sérstaklega hönnuð til að vera hluti af slíku kerfi (nánar tiltekið verð- 

ur 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. 84.53. 

  

  

4. Til nr. 84.62 teljast m. a. fægðar stálkúlur af tilteknum stærðum, enda sé frávik frá 

tilteknu þvermáli hvergi meira en 1%, þó í mesta lagi 0,05 mm. Aðrar stálkúlur 

teljast til nr. 73.40. 
5. Ef annað er ekki tekið fram eða leiðir af ákvæðum í 2. athugasemd við þennan 

kafla og 3. athugasemd við XVI. flokk, flokkast vélar með tveim eða fleiri notkun- 

armöguleikum eftir höfuðnotkun þeirra. Ef höfuðnotkun einhverrar vélar er ekki 

nefnd í texta einhvers númers, eða ef vafi leikur á, hver sé höfuðnotkun einhverrar 

vélar, skal slík vél teljast til nr. 84.59. Til nr. 84.59 teljast enn fremur vélar til 

framleiðslu á línum og köðlum (t. d. þáttaspuna-, tvinnunar- og strengspunavélar) 

úr vir, spunatrefjum og hvers konar öðru efni eða blöndu slíkra efna. 

Frá | Frá | Frá 1), 
1974 1975 1976 

A EA E|A 

% 1% þ% % |%  % 
84.01 00 Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (gufukatlar), 

þó ekki vatnsmiðstöðvarkatlar, sem einnig geta framleitt gufu með 
lágum þrýstingi; háhitaðir (superheated) vatnskatlar ........... 15 15 15, 

84.02 00 Hjálpartæki við katla, sem teljast til nr. 8401 ................ 15 15 15 
84.03 00 Tæki til framleiðslu á loftgasi, vatnsgasi og acetylengasi (með ! | 

vatnsaðferð) og önnur svipuð tæki til gasframleiðslu, einnig með 
hreinsitækjum ..............00.%0 000. 0 0 0 

84.04 00 Gufuvélar með sambyggðum katli (þar með taldir gufuvagnar, en 
ekki gufudráttarvélar í nr. 87.01 né vélknúnar vegþjöppur) ..... 0 0 0 

84.05 00 Gufuvélar án ketils .................00..0 0... 0 0 0 
84.06 Brunahreyflar með bullu: 

10 Flugvélahreyflar .......... 0. 0 0 0 
Aðrir: 

21 Benzínhreyflar og aðrir hreyflar með neistakveikju ........ 25 25) 25 
22 Dísilhreyflar og hreyflar með þrýstikveikju, 400 hestöfl DIN 

eða StÆTTIi 22.02.0200... 0 0 0 
23 Dísilhreyflar og hreyflar með þrýstikveikju, minni en 400 | 

hestöfl DIN 20.00.0002... 25 25 25 
24. Hlutar til hreyfla, sem teljast til nr. 84.06, þó ekki til flug- 

vélahreyfla .......2.002000 00 25 25 25 

29 Annars 200... 25 25 251 

84.07 00 Vatnsaflsvélar og hreyflar (þar með talin vatnshjól og vatnshverflar) 25 25 25) 
84.08 Aðrar aflvélar og hreyflar: | 

10 Flugvélahreyflar ........0..00000 00 0 0 0! 
Gashverflar (turbines) fyrir annað en flugvélar: 

21 Gashverflar til bifreiða .........00..0..0 0. 25 25 25 

29 Annars .........0000.0 0 25 25 25 

Aðrar: 
31 Aflvélar og hreyflar til bifreiða, ót. a. ......0000..... 25 25 25 

39 Áars 22.00.0000 25 25 25 

84.09 00  Sjálfknúnar vegþjöppur .............2000..0 000. 25 25 |25)    
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Vökvadælur (þar með taldar hreyfildælur og hverfildælur), einnig 
með tilheyrandi mælum; vökvalyftur, sem vinna með skóflum, 

keðjum, sniglum, böndum og öðru þess háttar: 

Stimpildælur ............0.00 00. 

Snúningsdælur: 

Miðflóttaaflsdælur: 

Fiskidælur ...........0..0 00. 

Dælur úr ryðfríu og sýruþolnu stáli og úr plasti ót. a. .. 

Aðrar miðflóttaaflsdælur ..........00.0. 0. 

Tannhjóladælur ..............00. 00 

Aðrar snúningsdælur ..........0.0..0.0.00. 000. 

Aað 2... 

Loftdælur, undirþrýstingsdælur, lofi- og gasþjöppur (þar með 
taldar hreyfildælur og hverfildælur, hreyfilþjöppur, hverfilþjöppur 

og lausabulluþjöppur fyrir gashverfla), rellur, blásarar og annað 
þess háttar: 

Heyblásarar ...........00000000 00 
Þjöppur fyrir frystikerfi, ótalin stærð, og loftþjöppur með 
vinnsluafköstum allt að 2 m? á mínútu .................. 
Afað 2... 

Loftjöfnunartæki sambyggð, gerð með hreyfildrifinni rellu og 
útbúnaði til að breyta rakainnihaldi og hitastigi loftsins ...... 
Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti (úðarar), fyrir malað fast 
eldsneyti og gas; vélkyndarar (mechanical stokers), vélristar 
(meehanical grates), mekanísk öskuhreinsunartæki og annar 
svipaður útbúnaður: 

Brennarar með vélrænni (mekanískri) úðun .............. 
Annað .........0.00. nr 

Ofnar fyrir iðnaðar- og rannsóknarstofur (þó ekki rafmagnsofnar) 
Kæliskápar, tæki og vélar til kælingar og frystingar, útbúið fyrir 

rafmagn eða á annan hátt: 
Kæli- og frystivélar og samstæður, aðrar en þær, sem einkum eru 

til heimilisnotkunar : 
Afgreiðsluborð og sýningarskápar fyrir verzlanir og vara- 
hlutir í þau ..........00.0000. 0 

Kæli- og frystivélasamstæður aðrar ..................... 
Hlutar til kæli- og frystivélasamstæðna, ót.a. ........... 

Kælitæki, einkum til heimilisnotkunar, ekki rafmagnsknúin 
Kælitæki, einkum til heimilisnotkunar, rafmagnsknúin: 

Kælitæki ........000.0...... 2 
Varahlutir í kælitæki (þó ekki fylgihlutir) ................ 

Sléttipressur (calendering machines) og aðrar svipaðar valsvélar 
(þó ekki slíkar vélar til vinnslu málma og glers), einnig valsar til 
þeirra .........0. 
Vélar, tæki og vélasamstæður til rannsóknarstofa, einnig með 
rafmagnsupphitun, til vinnslu á efnum með aðferðum, sem fela 

í sér hitabreytingu, t. d. með upphitun, suðu, stiknun, eimingu, 

hreinsun, dauðhreinsun, pasteurhitun, eimvæting, þurrkun, upp- 
gufun, gufugerð, þéttingu eða kælingu (þó ekki slíkar vélar til 
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heimilisnotkunar); hrað- eða geymavatnshitarar, sem ekki eru 
gerðir fyrir rafmagn: 

Vélar, tæki og vélasamstæður (aðrar en þær, sem teljast til nr. 
84.17.20): 

Vélar til fiskiðnaðar og hvalvinnslu „...........0..... 
Mjólkurvinnsluvélar (þó ekki skilvindur) ................. 
Kaffikönnur, steikarpönnur, hitaborð, kaffiteríur. stórelda- 
VÉlar 00 

Önnur tæki til veitingarekstrar ..........0..0.. 
Átitað lo. 

Hrað- eða geymavatnshitarar, einkum til heimilisnotkunar, ekki 
fyrir rafmagn „2... 

Skilvindur; vélar og tæki til síunar og annarrar hreinsunar á vökv- 
um og lofttegundum (þó ekki síunartrektar, mjólkursíur og annað 
þess háttar): 

Mjólkurskilvindur ......0.. 
Annað: 

Þeytivélar til þurrkunar á þvotti, einkum til heimilisnotkunar 
Aðrar þeytivélar til þurrkunar á þvotti .................. 
Skilvindur Ót. a. ...00.00...000 
Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar þær og tæki, sem falla 
undir nr. 84.18.21 og 84.18.25 .............00.00. 
Lofthreinsunartæki til heimilisnotkunar ................. 
Lýsissíur ...........0.0...00 00. 
Annars „.........0 0 

Vélar og tæki til hreinsunar og þurrkunar á flöskum og öðrum 
ílátum; vélar og tæki til að fylla á, loka og líma einkennismiða á 
flöskur, dósir, öskjur, poka og önnur ílát; aðrar umbúðavélar og 
tæki; vélar og tæki til blöndunar kolsýru í drykkjarvörur; upp- 
þvottavélar: 

Uppþvottavélar, einkum til heimilisþarfa ................ 
Aðrar uppþvottavélar .......0.... 
Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í uppþvottavélar .......... 
Ánað .......0.0 

Vogir, þar með taldar talnings- og eftirlitsvogir (þó ekki vogir, sem 
eru svo nákvæmar, að þær vegi 5 eg eða minna): vogarlóð alls 
komnar „0... 
Mekanísk tæki (einnig handdrifin) til dreifingar, sprautunar og 
úðunar á vökvum og dufti; slökkvitæki, einnig með fyllingum, 
úðabyssur og önnur svipuð áhöld: sand- og gufublásarar og svip-= 
aðar blástursvélar ..............0..0..0.. 
Vélar og tæki til lyftingar, hleðslu, losunar og flutnings (t. d. lyftur, 
lyftivindur, kranar, tjakkar, talíur, þráðbrautir og færibönd), að 
undanskildum vélum þeim og tækjum, er teljast til nr. 84.23: 

Kraftblakkir til fiskiskipa og vindur til dráttarbrauta .... 
Vindur, þar með taldar akkeris- og handfæravindur ...... 
Lyftikranar ..........0...00 02. 
Lyftur til vöru- og mannflutninga ...................... 
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Heyblásarar (til að færa hey) ........0.00 000... 

Færibönd og sniglar, Ót. a. 20.20.0200... 0... 

Hlaupakettir, með lyftuátbúnaði, lausir og ásamt brautum 

Palilyftur á bifreiðar („,sturtur“) „02.00.0000. 

Áfnað 20... 

Vélar og tæki til graftar, uppfyllingar, námuvinnslu, grjótnáms og 
annars þess háttar, fastar eða færanlegar (t. d. kolanámuvélar, vél- 

skóflur, jöfnunarvélar og jarðýtur); fallhamrar; snjóplógar (þó 
ekki þeir snjóplógar, sem eru sjálfknúin ökutæki): 

Grafvélar og vélskóflur .......22.0.22 0... 

Jarðýtur .....0000.000. 0. 

Vegheflar .........0020 0. 

Ámoksturstæki við almennar hjóladráttarvélar .......... 

Annað ......0.0.0 ss 

Landbúnaðar- og garðyrkjuvélar til vinnslu jarðvegs og ræktunar 
(t. d. plógar, herfi, diska- og fjaðraherfi, sáningsvélar og áburðar- 
dreifarar); valtarar fyrir tún og íþróttavelli: 

Plógar .......2.0000000ennsnn enn 
Herfi ......0.00.0 00 
Áburðardreifarar .........2002.0. 0000 
Afhað ......0.00 00 

Uppskeruvélar og þreskivélar; hálm- og fóðurpressur; sláttuvélar 

(þar með taldar handsláttuvélar); vélar til hreinsunar á fræi, korni 
og belgávöxtum, einnig ávaxtaflokkunarvélar, eggjaflokkunarvélar 
og aðrar flokkunarvélar við landbúnaðarframleiðslu (þó ekki möl- 
unarvélar, er teljast til nr. 84.29): 

Garðsláttuvélar (þar með handsláttuvélar) ............... 
Aðrar sláttuvélar .......0..0000. 00. nn nr 
Upptökuvélar fyrir kartöflur og aðra garðávexti .......... 
Rakstrar- og snúningsvélar ........20000000 0000... 
Flokkunarvélar .........0.0..... SARNAAA ARA 
Annað 2... 

Mjólkurbúsvélar og mjaltavélar: 
Mjaltavélar .........22000000neenen een 
Mjólkurvinnsluvélar .......0000000 00 en enn en 
Aðrar ....0.00000 

Pressur, marningsvélar og aðrar vélar og tæki til notkunar við 

framleiðslu á víni, víndrúfnasafa, öðrum ávaxtasafa og öðru þess 
háttar .............0.0.02 0000 
Aðrar vélar og tæki til landbúnaðar, garðyrkju, alifuglaræktar og 
býflugnaræktar; spírunartæki með mekanískum útbúnaði eða út- 
búnaði til upphitunar; útungunarvélar og ungamæður ......... 
Vélar og tæki til brauðkornsmölunar og aðrar vélar og tæki til 
vinnslu á korni og belgávöxtum (þó ekki vélar og tæki, er talizt 
geta landbúnaðartæki) ................0.0220000 ann nn nn. 
Vélar og tæki, sem ekki teljast til einhvers annars númers þessa 
kafla, til notkunar við framleiðslu mat- og drykkjarvara (í brauð- 
gerðarhúsum, brauðverksmiðjum, kexverksmiðjum, makkaróní- 

5. mars 1974. 
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verksmiðjum, súkkulaðiverksmiðjum, sykurverksmiðjum, súkku- 
laði- og sykurvöruverksmiðjum og ölgerðum; einnig til vinnslu á 
kjöti, fiski, ávöxtum og grænmeti, þar með taldar hakkavélar og 
skurðvélar): 

Vélar og tæki til brauð- og kexgerðar ...........0.00.0... 
Vélar og tæki til súkkulaði- og sykurvörugerðar .......... 
Vélar og tæki til kjötvinnslu ........................... 
Vélar og tæki til drykkjarvörugerðar .................... 
Flökunarvélar, flatningsvélar, síldarsöltunarvélar, roðflett- 

ingarvélar og hausskurðarvélar til vinnslu á fiski .......... 
Aðrar 0... 

Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á pappírsntassa, pappír og 
PAPPA 2200...0000 
Bókbandsvélar (þar með taldar saumavélar til að hefta bækur) .. 
Pappírs- og pappaskurðarvélar; aðrar vélar til vinnslu á pappírs- 

massa, PAPPÍT OK ÞáppA .........000.0.. 00 
Vélar, tæki og áhöld til að steypa og setja prentletur; vélar til 
framleiðslu og eftirvinnslu á prentmyndamótum, prentplötum og 
prentvölsum (þó ekki verkfæri, er teljast til nr. 84.45, 84.46 og 
84.47); prentletur, matrixur, prentmyndamót, prentplötur, prent- 
valsar og annað þess háttar; lítógrafísteinar, plötur og valsar undir- 
búnir til grafískrar notkunar (t. d. sléttað, kornað eða fágað): 

Setningarvélar og vélar til framleiðslu og eftirvinnslu á prent- 
myndamótum, prentplötum, prentvölsum og þess háttar .. 
Prentletur, matrixur og tilheyrandi ..................... 
Prentmyndamót, prentplötur, prentvalsar og annað þess 
háttar .........00000 000 
Lítógrafísteinar, plötur og valsar, undirbúnir til grafískrar 

notkunar ......00.0000. 0... 
Áfinað 22.00.2000 

Aðrar prentvélar og hjálparvélar þeim tilheyrandi ............. 
Vélar til pressunar (extrusion) á tilbúnum spunatrefjum; vélar til 
vinnslu á spunaefnum, náttúrlegum og tilbúnum; spuna- og tvinn- 
ingarvélar og spólunar- og hespunarvélar „.................... 
Vefstólar, prjónavélar og vélar til framleiðslu á yfirspunnum þræði, 
tylli, laufaborðum og knipplingum, útsaumi, possementi og netefn- 
um; vélar til vinnslu á garni til notkunar í slíkum vélum (þar með 

taldar skurðarvélar og sléttunarvélar): 

Prjónavélar ..........0.0000 000 
Aðrar 2... 

Hjálparvélar og hjálpartæki til notkunar við vélar þær, er teljast til 
nr. 84.37 (t. d. skeftivélar, Jacquard-vélar, sjálfvirk tæki til stýr- 
ingar á uppistöðu- og ívafsþráðum, skyttuskiptingarvélar); hlutar 
og tæki, er eingöngu eða aðallega heyra til og eru notuð við vélar 
þær, er teljast til þessa númers eða nr. 84.36 og 84.37 (t.d. snældur 
(spindles) og snælduleggir (spindle flyers), kambar, spunamunn- 
stykki, skyttur, höföld og nálar í prjónavélar) ARNA 
Vélar og tæki til framleiðslu og snyrtingar á flóka í metramáli og af 
annarri lögun (þar með taldar vélar og mót til framleiðslu á höttum) 
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Vélar og tæki til að þvo, hreinsa, þurrka, bleikja, lita, steina, gegn- 

dreypa og að snyrta á annan hátt spunagarn, spunaefni og vörur úr 
hvoru tveggja (þar með fataþvettavélar og fatahreinsunarvélar); 
vélar til að brjóta saman, vinda upp og sníða spunavörur; vélar til 
að bera efni á spunavörur eða annað undirlag við framleiðslu á 

línóleum og öðrum gólfdúk; vélar til að prenta á spunavörur, leður, 

veggfóður, umbúðapappír, línóleum og annars konar efni endur- 
tekin tákn eða stafi, eða lita allt yfirborð þeirra (þar með taldar 

grafnar plötur og valsar í síkar vélar): 
Vélar og tæki önnur en þau, er teljast til nr. 84.40.21 og 84.40.29: 

Fataþvottavélar (þar með taldar fatahreinsunarvélar), þó 

ekki til heimilisnotkunar ........00.0.0 000... 

Strokvélar, einkum til heimilisnotkunar ................. 

Aðrar strokvélar ..........2.0000 0... 

Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar, sem teljast til nr. 
84.40.1922... 

Vélar til eftirvinnslu á garni og spunavöru ............... 

Annars 20... FRIÐI 

Fataþvottavélar, einkum til heimilisnotkunar : 

Fatabvottavélar ..........02020000 0000 

Varahlutir í þær .......22..000.0 00 

Saumavélar; húsgögn sérstaklega útbúin fyrir saumavélar; sauma- 
vélanálar: 

Saumavélar til heimilisnotkunar ......00.0000000.0.00.00... 
Saumavélar til notkunar í iðnaði .......0000.0000...0.00.. 
Annað ......00.200 0 

Vélar og tæki (þó ekki saumavélar) til snyrtingar, sútunar og 
vinnslu á húðum og skinnum og til framleiðslu á vörum úr leðri og 
skinni (þar með talinn skófatnaður) ..........0.2.0.00.000... 
Málmbræðsluofnar (converters), bræðslusleifar (ladles), hrájárns- 
steypumót (ingot moulds) og steypuvélar, þeirra tegunda, sem not- 
aðar eru í málmvinnsluiðnaði og við málmsteypu .............. 
Völsunarvélar til að valsa málma, einnig valsar til þeirra ....... 
Vélar til smíða úr málmum og málmkarbíðum (þó ekki vélar, er 
teljast til nr. 84.49 og 84.50) ......0.0%%0 000 
Vélar til vinnslu og smíða úr steini, brenndum leir, steinsteypu, 

asbestsementi og öðru svipuðu efni, þar með talið gler í köldu 
ástandi (þó ekki vélar, er teljast til nr. 84.49) ................. 
Vélar til smíða úr trjáviði, korki, beini, harðgúmmúíi, harðplasti og 
öðru efni svipaðrar hörku (þó ekki tæki, er teljast til nr. 84.49.00): 

Trésmíðavélar .......0020022 000. 
Aðrar 2000. 

Hlutar og hjálpartæki þess konar, sen eingöngu eða aðallega heyra 
til og eru notuð við vélar þær, er teljast til nr. 84.45-84.47 (þar með 
taldar efnis- og verkfærafestingar, sjálfopnandi skrúfugangsskurð- 
höfuð, deilihöfuð og önnur tæki, er heyra smíðavélum til); verk- 

færafestingar fyrir hvers konar handverkfæri, vélknúin eða ekki 
Handverkfæri þrýstiloftsknúin og handverkfæri með innbyggðum 
hreyfli, sem er ekki rafmagnshreyfill .............0.....000.. 
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Vélar og tæki, sem nota gas til suðu, kveikinga, skurðar og herzlu 

á málmum .............. 000. nn 
Ritvélar (þó ekki sambyggðar reikni- og ritvélar); tékkaritvélar: 

Ferðaritvélar „......0..00. 0. 
Aðrar „0... - 

Reiknivélar, bókhaldsvélar, stimpilpe ningakassar, frímerkjavélar, 

aðgöngumiðavélar og aðrar svipaðar vélar, sem eru með reikniút- 

búnaði: 
Bókhaldsvélar „.....0...0000 0... AIR BR 
Reiknivélar „.........000 00. 
Fételjarar (stimpilpeniugakassar) HANNAR 
Aðrar „0... 

Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar og einingar þeim tilheyrandi; les- 
arar fyrir segulletur og ritletur, vélar til að umskrá gögn á gagna- 
miðla á táknmáli og vélar til að vinna úr slíkum gögnum, ót. a. 
Aðrar vélar og tæki til notkunar í skrifstofum (t. d. fjölritunarvélar, 
bréfaáritunarvélar, — myntteljarar, — myntsundurgreiningarvélar, 

myntpökkunarvélar, vélar til að ydda blýanta, götunarvélar og 
heftivélar): 

Áritunarvélar og fjölritarar ..........0.0.0000 0. 
Annað 2... 00 

Hlutar og hjálpartæki (þó ekki hlífðarhylki, umbúðakassar og 

annað þess háttar), sem einvörðungu eða aðailega er hægt að nota 
til véla og tækja, er teljast til nr. 84.51, 84.52, 84.53 og ð4.54: 

Til titvéla ..........000 00. 
Til skýrsluvéla, sem teljast tilmr.84.53 .......00....0... 
Annað 20... 

Vélar og tæki til sundurgreiningar, sáldunar, þvotta, mölunar og 
blöndunar á mold, steinum, málmgrýti og öðrum föstum stein- 
efnum, einnig þótt þau séu sem duft eða deig; vélar og tæki til að 
pressa eða móta fast eldsneyti, efni í leirvörur, óharðnað sement, 

gips og önnur steinefni í duft- eða deigformi; vélar til framleiðslu 
á steypumótum úr sandi: 

Steypuhrærivélar ........0..%%... 000... enn 
Vélar og tæki til leirvörugerðar og framleiðslu á steypu- 
mótum úr sandi „......0.20.00 0... nnn nn 
Annað 22.20.0000. 

Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á gleri og glervörum í heitu 
ástandi; vélar til að setja saman rafvíra- og úrhleðslulampa og 
rafagnalampa og svipaðar pípur og loka ...........00.0..00... 
Sjálfsalar (t. d. fyrir frímerki, vindlinga, súkkulaði og matvörur), 
sem ekki eru leiktæki eða happdrætti ........................ 
Vélar, tæki og mekanísk áhöld til sérstakra nota, sem ekki teljast 
til annars númers í þessum kafla: 

Kjarnorkuofnar ..........0 snar 
Annað: 

Til matvælaiðnaðar, ót. a. ..........000 00. 

Til efnaiðnaðar, ót. a. ........00.0... 00. 

Til málm-, tré- og húsgagnaiðnaðar og bursta- og körfu- 

gerðar Ót. a. .......000000r enn 
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Til mannvirkjagerðar, ót. á. ......0200000 00 

Vélar til plast- og gúmmíiðnaðar, Ót. a. „02.00.0000... 

Hreinlætistæki .......,.......... 0. 

Stýrisvélar tilskipa .......00.000. 020. 

Annars .........00 0. 

Mótakassar til málmsteypu; steypumót fyrir málma (þó ekki hrá- 
járnssteypumót), málmkarbída, gler, steinkeund efni (t. d. leirdeig 

og steinsteypu), gúnnní og plast .........00.0.0.0 0. 
Hanar, lokar og annað þess háttar, er heyrir pípuleiðslum, kötlum, 

geymum og öðru svipuðu til (þar með taldir þrýstiléttar og hita- 
stilltir lokar): 

Gaslokar og hliðstæðir lokar fyrir lofttegundir, einnig með 

þrýstimæli ............220 0 
Lokar úr ryðfríu og sýruþolnu stáli og úr plasti ........... 
Annað ....0000n nr 

Kúlu-, kefia- og nálaleg ........0.0.0..0000 0000 
Drifásar, sveifarásar, leghús, ásleg, tannhjól og tannhjólasamstæð- 
ur (þar með talin núningshjól, hjólahús (gear-boxes) og önnur tæki 
fyrir breytilegan snúningshraða), kasthjól, reimhjól, sambyggð 
reimhjól, tengsl og ástengsl: 

Til flugvéla .....0..%.000 00. 
Skrúraásar, skrúfuásþéttar, skutpípur, skutpípufóðringar, 
heil hjólahús (marinegear, complete) og skiptiskrúfubúnaður 
til notkunar með aflvélum skipa, enda beri hver slíkur hlutur 
það með sér, að hann sé ætlaður til þeirra nota ........... 
Leguhús .........2000 0. 
Anað 2... 

Þéttingar og annað þess háttar úr málmplötum í sambandi við 
annað efni (t. d. asbest, flóka eða pappa) eða úr lögum af málm- 
þynnum; samstæður eða úrval af þéttingum af mismunandi gerð- 
um í vélar, pípnatengingar og annað þess háttar í pokum, hylkjum 
eða öðrum svipuðum umbúðum ............................. 
Hlutar til véla, tækja og áhalda, ekki búnir rafmagnstenglum, 
einöngrurum, spólum, snertum eða öðrum rafmagnsbúnaði, enda 

teljist þeir ekki til einhvers annars númers þessa kafla: 
Skipsskrúfur .........000..20.0000 00 
Aðrir 2... 

mars 1974. 
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85. kafli. 

Rafmagnsvélar, rafmagnstæki og rafmagnsbúnaður; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. 

5. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. RBafmagnshitaðar ábreiður, hitapokar, fótahitarar o. þ. h., rafmagnshitaður faln- 
aður, skófatnaður, eyrnabúnaður og aðrar rafmagnshitaðar vörur, sem menn 

hafa á sér eða um sig. 
b. Glervörur, sem teljast til nr. 70.11. 

ce. Rafmagnshituð húsgögn (94. kafli). 

Til nr, 85.01 teljast ekki vörur, sem nr. 85.08, 85.09 eða 85.21 taka til. Kvikasilfurs- 

afriðlar innbyggðir í málmhylki (stál-afriðlar) teljast þó til nr. 85.01. 

Til nr. 85.06 teljast aðeins eftirgreindar rafmagnsvélar og -tæki, þeirrar gerðar, sem 

algengast er að nota til heimilisþarfa: 

a. Ryksugur, bónvélar, vélar til að mala, hakka og blanda matvæli, ávaxtapressur 

og loftræstitæki (viftur), hver sem þungi þeirra er. 

b. Aðrar vélar og tæki, ef þungi þeirra fer ekki yfir 20 kg. 
Til nr. 85.06 teljast þó ekki uppþvottavélar (nr. 84.19), þeytiþvottavélar og 

aðrar fataþvottavélar (nr. 84.18 eða 84.40), strokkefli og aðrar vélar til strokunar 

(nr. 84.16 og 84.40), saumavélar (nr, 84.41) og rafmagnshitatæki (nr. 85.12). 

Með orðinu prentrásir í nr. 85.19 er átt við rafeindarásir, sem gerðar eru með því 

að mynda á einangrandi undirlagi með hvers konar prentunaraðferð (t. d. upp- 

hleypingu, málmhúðun eða ætingu) eða með himnurásatækni (film circuit technique) 

leiðara, snertur eða aðrar prentaðar einingar (t. d. spólur, viðnám, þétta), einar sér 

eða samtengdar eftir fyrirfram ákveðnu mynstri, 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 óvirk- 

um rásaeiningum, sem myndaðar eru á sama framleiðslustigi, skulu teljast til nr. 

85.21. 

A. með orðunum díóður, transistorar og áþekkir hálfleiðarar í nr. 85.21 er átt 

við rásaeiningar, sem byggja starfsemi sina á breytingum á eðlisviðnámi 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, virkum eða bæði virkum og 

óvirkum smárásahlutum, sem eru sameinaðir og samtengdir. 

b. Einsteina samrásir (monolithic integrated circuits), þar sem rásaeiningarnar 

(dióður, transistorar, viðnám, þéttar, millitengingar o. s. frv.) eru myndaðar 

(fyrst og fremst) innan í eða á yfirborði hálfleiðara (t. d. íblönduðu sílikoni) 

og eru óaðskiljanlega tengdar. 

c. Blandaðar samrásir (hybrid integrated circuits), þar sem hinar virku og óvirku 

rásaeiningar, sumar myndaðar með þunn- eða þykkhimnutækni (viðnám, þéttar, 

millitengingar o. s. frv.) eða með hálfleiðaratækni (dióður, transistorar, ein- 

steina samrásir o. s. frv.) eru sameinaðar á bókstaflega órjúfanlegan hátt á 

einu einangrandi undirlagi (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.
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Rafalar, rafhreyflar, straumbreytar (hverfi- eða stöðustraumbreyt- 
ar), spennar, afriðlar, afriðilstæki og spankefli: 

Straumifestar .........0.00. nr 
Spennar 1000 KW og minni ......,5..000 0. SR 
Rafsuðuspennar „........000.. nan 
Riðstraumsrafhreyflar ........0......... 0... 
Rafalar allt að 1000 kW ...,.. RANA ANNARRA 
Rafalar 1000 KW og stærri ............ nn 
Annað 22... 

Rafseglar; síseglar og vörur úr sérstöku efni til sísegla, sem geta ver- 
ið ófullgerðir hlutar slíkra segla; borhöldur, pípuhaldarar, spennu- 
bakkar, skrúfstykki og önnur tæki til að halda hlutum föstum, úr 
rafseglum eða síseglum; rafsegulmögnuð griptengi og önnur raf- 
segulmögnuð tengi, rafsegulhemlar; rafsegulmagnaðir burðarseglar 
Frumrafhlöð og rafhlöður: 

Kvíkasilfursrafhlöður fyrir heyrnartæki ................. 
Aðrar „0... 

Rafgeymar: 

Efni í rafgeyma .............. 00 
Afað 2... 

Handverkfæri með innbyggðum rafmagnshreyfli .............. 
Rafmagnsknúin búsáhöld með innbyggðum rafmagnshreyfli: 

Ryksugur .......00.....0.0.000 0000 
Hrærivélar .............0. 0000 

Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) ......................... 
Önnur 2... 

Rakvélar og hárklippur með innbyggðum rafmagnshreyfli: 
Sauðaklippur ........0.0..0..000 00 
Rakvélar með innbyggðum rafmagnshreyfli .............. 
Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í rafmagnsrakvélar ........ 
Hárklippur og hlutar til þeirra .....,,........0....0.... 
Aðrar ........0..0 

Rafmagnsræsi- og kveikibúnaður fyrir brunahreyfla (þar með talið 
kveikiseglar, kveikirafalar, kveikispólur, ræsihreyflar, rafkerti og 
glóðarkerti); rafalar (rakstraumsrafalar og riðstraumsrafalar) og 
straumrofar til notkunar í sambandi við brunahreyfla ......... 
Rafmagnsljósa- og merkjatæki; rúðuþurrkarar, affrystitæki og 
daggarþurrkarar fyrir reiðhjól og vélknúin ökutæki, rafknúið .. 
Berandi rafhlöðu- og segulraflampar, nema þeir, sem teljast til 
nr. 85.09: 

Duflaljósker ........0.....00. 000. 
Afað .......000 

Rafbræðslu- og hitunarofnar til notkunar í iðnaði eða á tilrauna- 
stofum; tæki til upphitunar efna með spani eða torleiði; rafsuðu-, 

raflóðningar- og rafskurðarvélar og -tæki „................... 
Rafmagnsvatnshitunartæki (gegnstreymisvatnshitarar, heitavatns- 
dunkar og hitastautar); rafmagnshitunartæki til húshitunar og 
jarðvegshitunar; rafmagnshársnyrtitæki (t. d. hárþurrkur, hárlið- 
unartæki og hitunartæki fyrir hárliðunarjárn) og rafmagnsstrok- 
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Járn; rafmagnshitunartæki einkum til heimilisnota, mótstöðuraf- 
magnshitunartæki (þó ekki úr kolum): 

Rafimaguseldavélar, bökunar- og steikarofnar „...,.. FA 
Rafmagnsofnar og annar rafbúnaður til húshitunar ....... 
Rafmagnshellur, einkum til heimilisnotkunar, ót. a. ....... 
Rafmagnsstrokjárn, 1700 g og þyngri ......0... 
Rafimagnshársnyrtitæki ...........0.0.0,.0...0. 
Rafmagnsvatnshitunartæki .........,..,..0.000... 0... 
Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) „........00.0.. 
Atiað 2... 

Rafmagnstæki fyrir talsíma og ritsíma, á línu (þar með talin tæki 
við burðaröldusímakerfi á Kmu) ...........0.000.00..... 
Hljóðnemar og grindur fyrir þá; gjallarhorn, rafmagnsheyrnar- 
tíðnimagnarar ...........0..0.00.. 0000. 
Sendi- og móttökutæki fyrir lofiskeytasendingar og firðtal; sendi- 
og móttökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig móttökutæki með 
innbyggðum hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum) og sjón- 
varpsmyndavélar; útvarpsmiðunartæki, radartæki og radíófjar- 
stýritæki: 

Sjónvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum grammófón og/eða 
útvarpsviðtæki og|eða segulbandstæki ; 

Sjónvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum grammófón og/eða 
útvarpsviðtæki og/eða segulbandstæki .................. 

Úts arpsviðtæki í bifreiðar, með eða án segulbands, ót. áa. .. 
Áað 0. 
Loftnet fyrir útvarpsviðtæki .......................... 

Önnur: 
Ratsjár (radartæki) og radíómiðunartæki „............... 
Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar, talstöðvar 
og senditæki fyrir útvarp og sjónvarp ................... 
Neyðartalstöð var af þeirri gerð, sem notaðar eru í gúmmíbj örg- 
unarbátum, viðurkenndar sem slíkar af Skipaskoðun ríkisins 
Annars... 

Rafmagnsbúin umferðarstjórnartæki fyrir járnbrautir, sporvagna, 
vegi, ár, skipaskurði, hafnir og flugvelli ...................... 
Rafmagnsbúin hljóð- eða ljósmerkjatæki (t. d. hringingarbjöllur, 
flautur, sírenur, merkjakassar eða spjöld, þjófabjöllur, brunaboðar 
og önnur aðvörunartæki), þó ekki vörur, er teljast til nr. 85.09 og 
85.16: 

Brunavarnarkerfi, þjófa varnarkerfi og hlutir til þeirra .... 
Atittað 2... RIÐ 

Rafmagnsþéttar, óbreytilegir eða breytilegir (hverfiþéttar) ....... 
Rafmagnstæki til að tengja eða rjúfa straumrásir, til öryggis í 
rafmagnsstraumrásum og til tengingar við eða í straumrásum (t. 
d. rofar, liðar, vör, yfirspennuafrásir, yfirspennuliðar gerðir úr 
spólum og þéttum, eldingavarar, vartappar, falir, klær og greini- 
dósir); óbreytanleg viðnám og breytiviðnám (þar með spennudeilar) 
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þó ekki hitamótstöður; prentrásir (printed eircuits); greinitöflur 
(þó ekki símaborð) og stýri- og eftirlitstöflur: 

Rofar með snertum til og með 5 amper og 30—-200 amper, 

fyrir 600 volt og lægri spennu. Skiptarar og liðar ........ 
Vör og varhús til og með 5 amper og 30—-200 amper, fyrir 

600 volt og lægri spennu „..cs00rsr rr 

Eldingar- og risspennuverndartæki og annar verndarbúnaður 
ÓL. AL 0 
Falir, tenglar, klær og tengibúnaður til og með 5 amper og 

30—-200 amper. Fjöltengi með fleiri en 5 snertum, tengi- 
ÞÆÐUT OG ÞRENÚFÁSÍP Llllllar rr 
Tengikassar og annar tengibúnaður ót. a. 20.00.0000... 
Viðnám, breytiviðnám og spennudeilar .......00.....0... 

Greinitöflur, stýri- og eftirlitstöflur ...................... 

Annað .......200002 00 
Rafmagnsglólampar (perur) og úrhleðslulampar (þar með taldir 
lampar, sem senda innrauða eða útfjólubláa geisla), bogalampar; 
rafmagnsleifturlampar til myndatöku ........................ 
Varmskauts-, kaldskauts- og ljósskautsrafeindalokar og lampar 
(þar með taldir gufu- eða gasfylltir lokar og lampar), sjárör 
(cathode-ray tubes), sjónvarpsmyndavélalampar og kvikasilfurs- 

bogaafriðalokar og -lampar; ljósnemar (photocells); innbyggðir 
þrýstirafmagnskristallar (mounted piezo-electric crystals); díóður, 
transistorar og áþekkir hálfleiðarar; rafeindadvergrásir (electronic 
microcircuits): 

Hitasendi-, kaldskauts- eða fótónurafsendilampar ........ 
Ljósnemmar .....0..0000. nr 
Samsettir transistorar, díóður og dvergrásir ............ 

Samsettir þrýstirafmagnskristallar .................... 

Annað .......002 000 

Rafmagnsáhöld og -tæki til sérstakra nota, sem ekki teljast til 
annars númers í þessum kafla: 

Flýtar fyrir rafeindir ................... 
Ánnað .......0.. 

Einangraðar (einnig lakkbrenndar eða rafhúðaðar) raftaugar, raf- 
strengir, rafteinar, rafbönd o. þ. h. (þar með taldir strengir með 
samásarásum), með eða án tengihluta: 

Jarð- og sæstrengir .........220. 000. 
Annað ......000000 

Burstakol, bogalampakol, rafhlöðukol, skautkol og aðrar vörur úr 

koli til rafmagnsnotkunar .........0.0.0..00 000 
Einangrarar úr hvers konar efni .............0.0.000 0... 
Einangrunarhlutar í rafmagnsvélar, tæki og búnað, ef hlatarnir 
eru eingöngu úr einangrandi efni, einnig þótt í þeim sé lítils háttar 
af málmi, sem aðeins er til að halda einangrunarhlutum saman við 
smíði þeirra (þó ekki einangrarar, sem teljast til nr. 85.25) .... 
Rafmagnspípur fyrir raflagnir og tengihlutar þeirra, úr ódýrum 
málmum og með einangrun að innan ..........0..00...0..00. 
Rafmagnshlutar til véla og áhalda, enda teljist þeir ekki til einhvers 
annars númers þessa kafla ...............02...0.0.0. 0... ..... 

o. mars 1974. 
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XVII. flokkur. 

Flutningatæki. 

Athugasemdir: 

l. 

2. 

Til þessa flokks teljast ekki vörur, sem falla undir nr. 97.01, 97.03 eða 97.08, né 
sleðar og aðrar vörur, er teljast til nr. 97.06. 
Í hugtökunum hlutar og hlutar og fylgitæki í þessum flokki felast ekki eftirgreindar 
vörur, einnig þótt þær beri öll einkenni hluta eða fylgitækja til flutningatækja: 
a. Vélaþéttingar og annað þess háttar úr hvers konar efni (flokkast eftir efni, sem 

Þær eru gerðar úr, eða í nr. 84.64). 
b. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 við XV. 

flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem 
yfirleitt teljast til nr. 39.07). 

c. Vörur, er teljast til 82. kafla (verkfæri). 
- Vörur, er teljast til nr. 83.11. 

e. Vélar, tæki, mekanísk áhöld og aðrar vörur, er teljast til nr. 84.01—-84.59, 84.61 
eða 84.62, enn fremur hlutar til aflvéla og breyfla í nr, 84.63. 

f. Rafmagnsvélar og tæki, einnig rafmagnsbúnaður (85. kafli). 
g. Vörur, er teljast til 90. kafla. 
h. Úr og klukkur og aðrar vörur, er teljast til 91. kafla. 
ii. Vopn, er teljast til 93. kafla. 
k. Burstar, sem eru hlutar í flutningatæki (nr. 96.02). 
Hugtökin hlutar og fylgitæki í 86.—88. kafla taka ekki til hluta og fylgitækja, sem 
ekki eru hæfir eingöngu eða aðallega til notkunar með vörum í þeim köflum. 
Hlutar og fylgitæki, sem flokka má til tveggja eða fleiri númera þessara kafla, flokk- 
ast Í samræmi við aðalnotkun þeirra. 
Flugvélar þannig byggðar, að hægt er að nota þær jafnframt sem flutningatæki á 
landi, flokkast eins og flugvélar. Vélknúin landfarartæki, sem einnig má nota á 
vatni, flokkast eins og vélknúin landfarartæki. 
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 bæði yfir land og vatn. 
c. Í kafla 89, ef Þau eru ætluð til ferða yfir vatn, einnig þótt þau geti lent á fjör- 

um 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 fyrir loftpúðalestarkerfi 
skulu flokkast á sama hátt og áþekk tæki fyrir járnbrautir. 

86. kafli. 

Eimreiðar, vagnar og annað efni til járnbrauta og sporbrauta; hvers konar 
merkjakerfi (ekki rafknúið). 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Brautarbitar úr trjáviði eða steinsteypu og steinsteyptar brautareiningar fyrir 

loftpúðalestir (nr. 44.07 og 68.11).
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b. Járnbrautar- og sporbrautarefni úr járni og stáli (nr. 73.16). 
c. Merkjakerfi, sem knúið er rafmagni (nr. 85.16). 

  

  

2. Til nr. 86.09 telst meðal annars: 
a. Ásar og hjól, hjólhringir, gjarðir, nafir og aðrir hlutar til hjóla. 
b. Vagngrindur, undirvagnsgrindur og tviburaásgrindur (bogies). 

c. Ásleg, hemlabúnaður. 
d. Höggpúðar; vagntengi og tengigangar. 

e. Vagnkassar og aðrar yfirbyggingar. 
3. Til nr. 86.10 telst meðal annars (sbr. þó 1. athugasemd hér að ofan): 

a, Samsettir járnbrautarteinar, snúningskringlur, stanzhöggpúðar og hleðslumælar. 
b. Merkisarmstengur, mekanískar merkjakringlur, útbúnaður til að stjórna slám, 

merkja- og brautarskiptastillum, hvort sem slíkt er búið rafljósum eða ekki. 

Frá 1), | Frá !/ | Frá 1 
1974 1975 1976 

A EA A E 

% 90 % 90 þ%  % 
86.01 00 —Dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir, eimknúnir, og kolavagnar 10, 10, 10) 
86.02 00 Rafknúnir dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir, knúnir af rafhlöðu 

eða utanaðkomandi raforku ............0...20 0000 nn 0. 10 10 10 
86.03 00 Aðrir dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir .................... 10 10, 10 
86.04 00 Sjálfknúnir vagnar fyrir járnbrautir og sporbrautir ............ 10 10 10 
86.05 00 Vagnar til flutnings á mönnum og farangri, fyrir járnbrautir og 

sporbrautir; sjúkravagnar, fangavagnar, tilraunavagnar, póst- 
vagnar og aðrir vagnar til sérstakrar notkunar fyrir járnbrautir 
og sporbrautir .............2.0000..0n renn 10 10 10 

86.06 00 Verkstæðisvagnar, kranavagnar og aðrir vinnuvagnar fyrir járn- 
brautir og sporbrautir ...........2200 000... 10 10 10) 

86.07 00 Vagnar til vöruflutninga, fyrir járnbrautir og sporbrautir ....... 10 10 10 

86.08 00 Gámar, sérstaklega hannaðir og útbúnir til flutnings með einni 

eða fleiri gerðum farartækja ..............0.00 0... 0 nn... 7 1 7 
86.09 00 Hlutar til dráttarvagna fyrir járnbrautar- og sporbrautarlestir og 

annarra hreyfanlegra járnbrautar- og sporbrautartækja ........ 10, 10 10 
86.10 00 Staðbundinn útbúnaður til járnbrauta og sporbrauta, mekanískur 

órafknúinn útbúnaður til merkjagjafa, öryggis, eftirlits eða stjórnar 
fyrir járnbrauta-, sporbrauta-, þjóðvega-, sjó- og loftsamgöngur; 
hlutar til þessara vara og fylgitækja .............0.0.00000... 10 10 10    



ð. MATS 

Ökutæki (þó ekki á járnbrautum og sporbrautum); hlutar til þeirra. 

1974. 1 „1
 

oo
 

87. kafli. 

Athugasemdir: 

1. Í þessum kafla er með drátlarvélum (traktorum) átt við ökutæki, sem aðallega eru 

gerð til þess að draga eða ýta öðrum ökutækjum, verkfærum eða hlössum, einnig þótt 
þær séu jafnframt útbúnar að einhverju leyti, auk aðaltilgangs þeirra, til að flytja 

verkfæri, sáðfræ, áburð eða annað þess háttar. 

2. Bifreiðargrind (chassis) með hreyfli og húsi ökumanns telst til nr. 87.02, en ekki til 

nr. 87.04. 
3. Til nr. 87.10 og 87.14 teljast ekki barnahjól án kúlulega, eigi heldur barnahjól með 

kúlulegum, sem ekki eru smíðuð eins og venjuleg hjól fyrir fullorðna. Slík barna- 

hjól teljast til nr. 97.01. 

Nr 6. 

  

87.01 

12 
19 

87.02 

39 
87.03 

01 

02 

Dráttarvélar (þó ekki þær, sem teljast til nr. 87.07), einnig með 
aflás, vindu eða reimhjóli: 

Dráttarvélar aðrar en þær, sem teljast til nr. 87.01.20: 
Almennar hjóladráttarvélar, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ 
Snjósleðar .......00000%00 nun 
Aðrar ......2...220 20 

Dráttarbifreiðar fyrir tvíhjóla vagna (semi-trailers) ........... 
Bifreiðar til flutnings á mönnum og vörum (þar með taldar kapp- 
akstursbifreiðar): 

Fólksflutningsbifreiðar (aðrar en almenningsbifreiðar) : 
Nýjar ......000.0000 000... 
Notaðar .......0.0000 02 

Almenningsbifreiðar (svo sem lang ferðabifreiðar og strætisvagnar) 
Aðrar: 

Sjúkrabifreiðar og snjóbifreiðar „......00.0.....00. 0. 
Snjósleðar ...........0.%.0... unns 
Vörubifreiðar dísilknúnar, að burðarþoli 3 tonn og þar yfir.. 
Vörubifreiðar aðrar en dísilknúnar, að burðarþoli 3 tonn og 
þar yfir ..........0..0.. 0 

Vörubifreiðar undir 3 tonn að burðarþoli ................. 
Sendiferðabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .........0..20.0000 000 
Bifreiðar í jeppaflokki .........000.0000 000 
Sjúkrabifreiðar, sem jafnframt eru ætlaðar til sérstakra ann- 
arra nota, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins hverju sinni .........2.200000 0... 

Anars .........000 020 

Bifreiðar til sérstakrar notkunar (t. d. gálgabifreiðar, slökkviliðs- 
bifreiðar, stigabifreiðar, snjóplógar, götuhreinsibifreiðar, vökvun- 

arbifreiðar, kranabifreiðar, kastljósabifreiðar, verkstæðisvagnar og 

vagnar með röntgentækjum), aðrar en þær, er teljast til nr. 87.02: 
Slökkviliðsbifreiðar .................00.0 000. 
Snjóplógar ........00.000 0. enn 

  

Frá 1/ | Frá , | Frá !), 
1974 1975 1976 
A A EA E 

% % % }% | % 

1 7 7 

40 40 40' 

25 25 25 

30 30 30, 

90 90 90 

90 90 90 

30 30 30 

15 15 15 

40 40 40 

30 30 30) 

30 30; 30 

40 40 40 

40 40 40 
40 40 40 

40 40 40 

90 90 90 

15 15 15 

15 15 15.    
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03 

09 

87.04. 

10 

21 

22 

29 

87.05 

01 

02 

03 

04 

09 
87.06 

01 

02 

09 

87.07 00 

87.08 00 

87.09 00 

87.10 00 

87.11 00 

87.12 

10 

20 

87.13 

01 

02 

174 

Aðrar .........2000 0. 

Grindur (chassis) með hreyfli fyrir ökutæki, er teljast til nr. 87.01- 

87.03: 

Grindur með hreyfli fyrir fólksflutningsbifreiðar, sem teljast til nr. 

8702 

Aðrar: 

Fyrir sjúkra-, slökkvi- og snjóbifreiðar og fyrir snjóplóga .. 

Fyrir vörubifreiðar, fyrir bifreiðar í Jeppaflokki (í nr. 87.02.37) 

og almenningsbifreiðar ......0.02200. 00 

Annars ......00000 0. 

Yfirbyggingar (þar nreð talin ökumannshús) fyrir ökutæki þan, er 
teljast til nr. 87.01-87.03: 

Fyrir dráttarvélar, sem teljast tilnr.87.01.11 ............ 

Fyrir dráttarvélar, sem teljast til nr. 87.01.19 og 87.01.20 .. 

Fyrir sjúkra-, slökkvi- og snjóbifreiðar og fyrir snjóplóga .. 
Fyrir vörubifreiðar, fyrir bifreiðar í jeppaflokki (í nr. 87.02.37) 
og almenningsbifreiðar ..........000..0 0000. 

Annað ........0.0000 0. 

Hlutar og fylgitæki fyrir ökutæki þau, er teljast til nr. 87.01-87.03: 
Vatnskassar ............00.0. 0. 

Öryggisbelti ...........0..0.00. 00 
Annað .......200.0. rn 

Alls konar vagnar með hreyfli þeirrar gerðar, sem notaðir eru Í 
verksmiðjum, vörugeymslum, á hafnarsvæðum og flugvöllum til 
meðferðar á vörum og flutnings þeirra stuttar vegalengdir (t. d. 
vagnar fyrir stöðvarpalla, gaffallyftarar o. þ. h.); dráttarvagnar 
þeirrar gerðar, sem notaðir eru á stöðvarpöllum járnbrauta; hlutar 
til þessara ökutækja ...........000%00 000 nnnnan 
Brynvagnar og aðrir vélknúnir stríðsvagnar, einnig vopnaðir, hlut- 
ar til slíkra ökutækja ....................000 000. 
Bif hjól og reiðhjól með hjálparvél, einnig með hliðarvagni; hliðar- 
vagnar til bifhjóla og reiðhjóla .................0.00 0000... 
Reiðhjól án hjálparvélar (þar með talin reiðhjól til vöruflutninga 
á þrem hjólum) .........0.%.0000 00 
Ökutæki fyrir fatlaða og sjúka með drifi (einnig vélknúin) ...... 
Hlutar og fylgitæki til ökutækja þeirra, er teljast til nr. 87.09- 
87.11: 

Hlutar og fylgitæki einungis fyrir ökutæki þau, sem teljast til 
nr. 87.09 20... 
Ánnað 2... 

Barnavagnar og ökutæki (án drifs) fyrir fatlaða og sjúka, og hlutar 
til þessara ökutækja: 

Ökutæki (án drifs) fyrir fatlaða og sjúka, og hlutar til þessara 
ökutækja .........2000000 0. 
Barnavagnar (án drifs) og hlutar til þeirra ............... 

„ mars 1974. 

  

  

    

(9) 

Frá 1/, Frá !/, Frá 1/, 
1974 1975 1976 

A EA EA E 

% | % % % % % 

18, 18 18 
30 30 30 

90 90 90 

15 15 15 

30 30 30 
90 90 90 

10, 6110, 5110 4 
22.15120.13|17 10 
13 9(11, 7I10 6 

35 24|30 20|25 16 
80'55| 70 45|60, 35 

30 2127 17|24 14 
20' 20) 20 
35 35 35 

18 18 18 

45 45 45 

80 80 | 80 

80 80 80 
0; 0 0 

80 80 | 80 
80 80 80 

0 0 0 
50 50 50
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Frá 7, | Frá 7, | Frá ') 
1974 1975 1976 

a EA E|aA E 
87.14 Önnur ökutæki án drifs (þar með taldir tengivagnar) og hlutar til % |% |% |% |% | % 

þeirra: | | 
01 Hjólbörur og handvagnar; tengivagnar sérstaklega gerðir til | | 

vöruflutninga og hlutar til þeirra, ót. a. ................. 30 30 30, 
02 Heyflutningavagnar með útbúnaði til losunar og/eða lestunar 

og aðrir vagnar með áföstum tækjum til jarðræktar (áburðar- 
dreifingar, heyvinnslu 0. þ. h.) .....00.... 7 1 7 

03 Húsvagnar ........0.000000 0. 40 40 40 
09 Annars .......0...0 40 40 40
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88. kafli. 

Loftfarartæki og hlutar til þeirra; fallhlífar; slöngvitæki og svipuð tæki til 

flugtaks loftfarartækja; staðbundin flugæfingartæki. 
  

  

    

Frá !/ Frá !/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

a E JA EJA E 

88.01 00  Loftfarartæki, léttari en andrúmsloft (loftskip, loftbelgir) ....... 0 0 (0 
88.02 Flugvélar, svifflugur og flugdrekar: hverfifallhlífar (rotochutes): 

01 Flugvélar og svifflugur 22.20.2002... 00 0 0 0 
09 Afað 0... 0 0 0 

88.03 Hlutar til loftfarartækja þeirra og annars, er telst til nr. 88.01 

eða 88.02: 
01 Hlutar til iugvéla ........0..00 00. 0 0 0 
09 Aðrir 0 0 0 

88.04 00  Fallhlífar, einnig hlutar og fylgitæki til þeirra ................. 0 0 0 
88.05 00  Slöngvitæki og svipuð tæki til flugtaks loftfarartækja; flugæfingar- | 

tæki á jörðu: hlutar til þessara tækja ........................ 0 0 0
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89. kafli. 

Skip, bátar og fljótandi útbúnaður. 

Athugasemd: 

Skipsskrokkar og hálfgerð eða ófullgerð för, samsett, ósamsett eða sundurtekin, 
einnig fullgerð för, ósamsett eða sundurtekin, flokkast í nr. 89.01, ef þau hafa ekki aðal- 
einkenni fars af sérstakri gerð. 

Nr 6. 

  

89.01 

89.02 

89.03 

89.04 
89.05 

10 

21 

22 

23 

24 

29 

00 

00 

00 

00 

Skip, bátar og önnur fljótandi för, sem teljast ekki til nr. 89.09. 
89.05 í þessum kafla: 

Herskip oll 
Annað: 

Björgunarbátar úr hvers konar efni ......00000 
Vélskip, ót. a., yfir 250 smál. brúttó „20.00.0000... 
Vélskip, ót. a., 100—-250 smál. brúttó ........0000. 
Vélskip, ót. a., 10 og allt að 100 smál. brúttó .......0...... 
Áfnars 2... 

För sérstaklega gerð til dráttar (dráttarbátar) eða til að ýta öðrum 
förum 0... 
Vitaskip, slökkviskip, hvers konar dýpkunar- og dæluskip, flot- 
kranar og önnur fljótandi för, sem ætluð eru aðallega til annars 
konar notkunar en siglinga; flotkvíar ........................ 
Skip, bátar og önnur fljótandi för til niðurrifs „................ 
Fljótandi útbúnaður, annar en skip og bátar (t. d. steinsteypt ker, 
löndunarbrýr, banjur og sjómmerki) ...........00.... 

    

Frá 1, | Frá í Frá 1), 
1974 1975 1976 

A EA E|A RE 
(84 0/ 0 (9) Gu U 

0 (9) /{€ í) 9) FAð 

0 0 0 

0 0 Ú 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

30 21(27 17}94 14 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0    
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KVIII. flokkur. 

Optísk-, ljósmynda- og kvikmynda-, mæli-, prófunar-, nákvæmni-, 

skurðlækna- og lækningatæki og áhöld; úr og klukkur; hljóðfæri; 

hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki; segulmögnuð mynda- og 

hljóðupptökutæki og mynda- og hljóðflutningstæki fyrir 

sjónvarp; hlutar til þeirra. 

90. kafli. 

Optísk tæki og áhöld, ljósmynda- og kvikmyndatæki og áhöld, mæli-, prófunar, 

nákvæmni- og lækningatæki og áhöld; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

A. 

b. 

oa
 

h. 

ij. 
k. 

1. 

Vörur til tækninota úr óhertu gúmmíi (nr. 40.14), úr leðri og leðurlíki (nr. 42.04) 

eða úr spunatrefjum (nr. 59.17). 

Eldfastar vörur, er teljast til nr. 69.03, leirvörur til notkunar í rannsóknarstofum 

eða til kemiskra eða annarra tækninota (nr. 69.09). 

Speglar úr gleri, sem ekki hafa verið optískt unnir (nr. 70.09), speglar úr góð- 

málmum eða öðrum málmum, sem ekki eru optískar vörur (nr. 83.12 eða 71. 

kafli). 
Vörur, er teljast til nr. 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 eða 70.18. 

Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 við XV. 

flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem 

yfirleitt teljast til nr. 39.07). 

Dælur með mælitækjum (nr. 84.10); talningsvogir og prófunarmælitæki og lóð 

innflutt sér í lagi (nr. 84.20); vélar og tæki til lyftingar og flutninga (nr. 84.22); 

sértæki til stillingar á smíðaefni eða verkfærum smíðavéla, er teljast til nr. 84.48, 

einnig þótt þeim fylgi optísk tæki til að lesa af mælikvarða (t. d. optisk deili- 

höfuð), þó ekki slík tæki, sem sjálf eru aðallega bein optísk tæki eða áhöld (t. d. 

stillingarsjónaukar); lokar og aðrar vörur, er teljast til nr. 84.61. 

Kastljós á farartæki (nr. 85.09), siglingartæki byggð á útvarpsbylgjum eða radar- 

tæki (nr. 85.15). 
Kvikmyndahljóðritunar- og hljóðvarpstæki, sem vinna eingöngu fyrir áhrif segul- 

magns (nr. 92.11); segulmagnshljóðhöfuð (92.13). 

Vörur í 97. kafla. 

Mæliker, er flokkast til númera eftir því efni, sem þau eru gerð úr. 

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). 

2. Þegar annað er ekki tekið fram í 1. athugasemd hér á undan, skulu hlutar og 

fylgitæki, sem eru einungis eða aðallega nothæf við vélar, tæki eða áhöld, sem 

teljast til þessa kafla, flokkast þannig: 

a. 

b. 

Hlutar eða fylgitæki, sem í sjálfu sér cru vélar, tæki eða verkfæri (þar með talin 

optísk tæki í nr. 90.01 eða 90.02), er teljast til einhvers númers í þessum kafla 

eða í 84., 85, eða 91. kafla (nema nr. 84.65 og 85.28), skulu teljast til nefndra 

númera og kafla. 

Aðrir hlutar og fylgitæki skulu talin til nr. 90.29, ef þau svara til lýsingarinnar þar,
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en annars skulu þau talin til sömu númera og viðkomandi vél, tæki eða áhald 
fellur undir. 

  

3. Til nr. 90.05 teljast ekki stjörnusjónaukar (nr. 90.06), sjónaukasigti á vopn, sjónpípa 
(periskóp) á kafbáta og brynvagna og sjónaukar á tæki og áhöld, er teljast til þessa 
kafla; slíkir sjónaukar og sigti teljast til nr. 90.13. 

4. Optisk tæki og áhöld til mælingar og prófunar, sem talizt gætu annaðhvort til nr. 
90.13 eða 90.16 eftir orðalagi þeirra númera, skulu talin til nr. 90.16. 

5. Til nr. 90.28 telst einungis: 
a. Tæki og áhöld til að mæla rafmagnsstærðir. 
b. Tæki og áhöld þeirrar gerðar, sem nefnd eru í nr. 90.14—-90.16, 90.22—-90.25 

eða 90.27 (þó ekki snúðsjár (stroboscopes)), en þannig gerð, að rafmagnsfyrirbæri 
hafi áhrif á þau, misjafnlega mikið eftir stærð þeirra, er mæla á eða stjórna 
sjálfvirkt. 

c. Tæki og áhöld til að mæla eða finna alfa-, beta-, gamma- og röntgengeisla, geim- 
geisla og aðra slíka geisla. 

d. Sjálfvirkir stillar fyrir rafmagnsstærðir, og tæki eða áhöld til sjálfvirkrar stjórn- 
unar á stærðum, sem ekki eru rafmagnsstærðir, og byggist rekstur þeirra á 
rafmagnsfyrirbæri, sem er breytilegt eftir því, hvað það er, sem þau eiga að 
stjórna. 

6. Hylki, kassar og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum Þeim, er teljast til 
þessa kafla, skal talið til sömu númera og viðkomandi tæki eða áhöld, þegar venja 
er að selja tækin eða áhöldin með slíkum umbúðum og þær eru til þess ætlaðar. 
Hylki, kassar og annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera eftir 
efninu, sem það er gert úr. 

Frá) | Frá | Frá í), 
1974 1975 1976 

A EA E|A E 
90.01 Linsur, prismu, speglar og aðrar optískar vörur, úr hvers konar % % |% % |% | % 

efni, án umgerðar, þó ekki slíkar vörur úr gleri, sem hafa ekki 
verið optískt unnar; þynnur og plötur úr pólaríserandi efnum: | | 

01 Gleraugnagler (án umgerðar) .........0..0..0.00. 0. 15, 15, 151 
09 Ánað „0... 35, |35, (35) 

90.02 Linsur, prismu, speglar og aðrar optískar vörur, úr hvers konar 
efni, í umgerð, til tækja og áhalda, þó ekki slíkar vörur úr gleri, 
sem ekki hafa verið optískt unnar: | | | 

01 Vitagler ............. 335, |3s, |35 
09 Annað .....0...00 50 | 50. 50 

90.03 00 0 Umgerðir um gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, | | 
hlífðargleraugu og annað þess háttar og hlutar til síkra umgerða 15 | 15 15 

90.04 Gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, rykgleraugu og | | 
annað þess háttar til réttingar á sjón og henni til hlífðar: | 

01 Raf-, logsuðu- og hlífðargleraugu ....................... 4 4 0 
09 Áiað .......... 50 50 50 

90.05 00 Sjónaukar með eða án prisma fyrir annað augað eða bæði .... 35 35, 35 
90.06 00  Stjörnufræðileg tæki og áhöld (t. d. stjörnusjónaukar og mæli- 

tæki, er þeim heyra til), og fætur og útbúnaður til þeirra (þó ekki 
tæki og áhöld til radíóstjörnufræði) ......................... 35 35 35, 

90.07 Ljósmyndavélar; leifturljósatæki til ljósmyndunar: 
01 Ljósmyndavélar, eingöngu nothæfar til læknisfræðilegra 

rannsókna ................0......0.0 00. 15, 15, 15; 
02 Ljósmyndavélar ót. a. 3 kg og þyngri ................... 0. 0 0 
03 Leifturljósatæki fyrir 300 wattsekúndur og fleiri .......... 15 15 15 

  

  
   



90.08 

90.09 

90.10 

90.11 
90.12 

90.13 

90.14 

90.15 

90.16 

90.i7 

90.18 
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09 

00 
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00 
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Ljósmyndavélar fyrir 60 mm filmur og stærri .......00... 
Annað .......0.000 nn 

Kvikmyndavélar: Myndatöku- og sýningarvélar, hljóðupptöku- og 
hljóðvarpstæki; allar samstæður af þessum vélum og tækjum ... 

Kvikmyndavélar og sýningarvélar fyrir 8 mm filmur .... 
Annað 220... 

Skuggamyndavélar, stækkunar- og minnkunartæki til ljósmynda- 
gerðar (þó ekki fyrir kvikmyndir): 

Stækkunar- og minnkunartæki „...02000000 000 
Áfiað ....00000 

Tæki og áhöld þeirrar tegundar, sem notuð eru í ljósmynda- og 
kvikmyndavinnustofum og ekki falla undir neitt annað númer í 
þessum kafla; vélar til að taka ljósmyndað afrit af skjölum og þess 
háttar (með innbyggðum optískum útbúnaði eða með snertiaðferð 
(contact type)) og varmaafritunarvélar (thermo-copying); sýn- 

ingartjöld: 
Framköllunarvélar fyrir röntgenfilmur ..........0000020.. 
Tæki og áhöld til notkunar í ljósmynda- og kvikmynda- 
vinnustofum .......002000.n rns 
Annað ......022000 en 

Rafagna- og prótonsmásjár, rafagna- og prótondiffraktógrafar .. 
Optískar smásjár, einnig með útbúnaði til að taka eða varpa á 
sýningartjald mynd af því, sem í þeim sést ................... 
Optísk tæki og áhöld (þó ekki ljósabúnaður annar en ljóskastarar), 
sem ekki eru talin í öðrum númerum þessa kafla .............. 
Tæki og áhöld til landmælinga — þar með taldar mælingar eftir 
landslagsmyndum — til vatnsrannsókna (hydrography), siglinga 
(navigation), veðurfræðirannsókna, vatnsfræðirannsókna (hydro- 
logy) og jarðeðlisfræðirannsókna (geófysik); áttavitar og fjarlægð- 
armælar: 

Áttavitar og önnur siglingatæki tilheyrandi þeim ......... 
Annað 22.02.0020... 

Vogir með nákvæmni fyrir 5 eg eða minna, einnig með lóðum, 
er þeim heyra til ............00000000 0000 
Tæki til teiknunar, afmörkunar og útreiknings (t. d. pantógrafar, 
teiknifæri, reglustikur, reiknistokkar, reikniskífur o. fl.), tæki og 

áhöld til mælinga, endurmælinga og prófana, enda falli þau ekki 
undir annað númer þessa kafla (t. d. míkrómeter, rennimál, mál- 

bönd, mælistikur og jafnvægistæki (balaneing machines)) og 
prófílprójektörar ...........0.00000000 0000. 
Tæki og áhöld til tannlækninga, lyflækninga, skurðlækninga og 
dýralækninga (þar með rafmagnslækningatæki og augnlækninga- 
tæki og áhöld): 

Rafmagnslækningatæki rr 
Önnur 22... 

Tæki til mekanóterapí, nuddlækninga, psykóteknískra rannsókna, 

oxygenterapí, ózonterapí, aerosólterapí og gerviandardráttar, önd- 

unartæki (þar með taldar gasgrímur og önnur svipuð tæki) ..... 

5. mars 1974. 
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Ortópedísk tæki, skurðlækningabelti, kviðslitsbelti og annað þess 
háttar; spengur og annað til lækninga á beinbroti; gervilimir, 
gerviaugu, gervitennur og aðrir gervihlutar líkamans; heyrnar- 
tæki og önnur tæki, sem viðkomandi hefur á sér eða ber eða grædd 

eru í líkamann til þess að vega upp á móti íkamslýtum eða bæklun: 
Heyrnartæki .........00.. 0. 
Annað „2... 

Röntgentæki og tæki, sem nýta geislun frá geislavirkum efnum 

(þar með talin tæki til myndatöku með röntgengeislum og röntgen- 
terapí); röntgengeneratorar og röntgenlampar; röntgenskermar; 

röntgenháspennutæki, mælitöflur fyrir röntgentæki; borð, stólar 

og annað þess háttar sérstaklega gert til notkunar við rannsóknir 
og lækningar með röntgengeislum ........................... 
Tæki, áhöld og eftirlíkingar til sýningar og kennslu, ekki hæfar 
til annarra Nota ........02.020000 00. 
Tæki til mekanískrar prófunar á hörku, styrkleika, þrýstiþoli, 
teygjanleika og öðrum svipuðum eiginleikum efnis (t. d. málma, 
trjáviðar, spunatrefja, pappírs og plasts) ..................... 

Flotvogir (hydrometers) og svipuð tæki; hitamælar, háhitamælar 

(pyrometers), loftvogir, rakamælar, rakaþrýstingsmælar (psychro- 
meters), hvort heldur þeir eru búnir ritfærum eða eigi; einnig 

hvers konar samsetning þessara tækja: 
Sjúkramælar ..........2.000 0000 n rn 
Aðrir hitamælar .......0..0..0. 0 
Loftþyngdarmælar .........22200.0 ns. 
Háhitamælar (pyrometers), flotvogir og rakamælar ........ 
Annað 22.22.2000... 

Tæki og áhöld til mælinga, prófana eða til sjálfvirkrar ákvörðunar 
á straumhraða, dýpi, þrýstingi og öðrum breytilegum stærðum í 

vökvum og hvers konar lofttegundum eða til sjálfvirkrar ákvörð- 
unar hitastigs (t. d. þrýstingsmælar, hitastillar, vökvahæðarmælar, 
rennslismælar, varmamælar og sjálfvirkir súgstillar í ofna), þó 
ekki vörur þær, er teljast til nr. 90.14: 

Hitastillar (termóstatar) .........0.000 000. 
Annað 20... 

Tæki og áhöld til fysískrar og kemískrar greiningar (t. d. ljósskaut- 
unarmælar (polarimeters), ljósbrotsmælar (refractometers), ljós- 
rófsmælar (spectrometers), gasgreinitæki);, tæki og áhöld til mæl- 
ingar á fljótanleika, gropinleika, þenslu, yfirborðsspennu og öðru 
þess háttar (svo sem „viscometers“, „porosimeters“, „expansion 

meters“); tæki og áhöld til mælingar á magni hita, ljóss eða hljóðs 
(svo sem ljósmælar (photometers) (þar með „exposure meters“), 
hitamagnsmælar (calorimeters); smásjársneiðatæki ( microtomes)) 
Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas, vökva og rafmagns- 
straum; mælar til prófunar á þeim: 

Noikunarmælar fyrir rafmagn .......2...000 0 
Aðrir: 

Mælar til prófunar á tækjum þeim, er falla í nr. 90.26 ..... 
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Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, taxtamælar, kílómetramæl- 
ar, skrefteljarar og annað þess háttar, hraðamælar (einnig segul- 
magns) og snúningshraðamælar (tachometers) (aðrar en vörur 
þær, er teljast til nr. 90.14); snúðsjár (stroboscopes): 

Snúnings- og  framleiðsluteljarar, snúningshraðamælar 

(tacehometers), segulmagnsmælar, snúðsjár (stroboscopes) .. 
Annað .......0.. 00 

Rafmagns- og rafagnatæki og áhöld til mælinga, prófana, skoðana, 
greininga og sjálfvirkra stillinga: 

Bergmálsdýptarmælar (ekkólóð), asdietæki og aðrir þvílíkir 
rafmagns- og rafagnadýptarmælar og fisksjár „............ 
Önnur 2... 

Hlutar og fylgitæki þannig löguð, að þau séu einungis eða aðallega 
hæf og ætluð til einnar eða fleiri af þeim vörum, er teljast til nr. 

90.23—90.24 og nr. 90.26—90.28: 
Til tækja og áhalda, sem teljast til nr. 90.28.01 ........... 
Annað 22... 
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91. kafli. 

Úr og klukkur og hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

í. Með vasaúrverkum í nr. 91.02 og 91.07 er átt við úrverk, sem eru með óróa og gang- 

fjöður, sem gangstilla eða ákvarða timabil eftir einhverju öðru kerfi og eru í mesta 

lagi 12 mm á þykkt, þegar með er talinn verkbotn, brýr og hvers kyns aðrar ytri 

plötur. 

Nr. 91.07 og 91.08 taka ekki til verka, sem ganga fyrir fjöðrum eða lóðum og 

hafa ekki gang (echappement), og eru ekki ætluð til þess, að hann sé settur í þau 

(nr. 84.08). 

3. Til þessa kafla teljast ekki hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir 

í athugasemd 2 við XV. flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur 

úr plasti (sem yfirleitt teljast til nr. 39.07). Kaflinn tekur ekki heldur til lóða, 
úra- eða klukkuglerja, úrfesta eða úrarmbanda, hluta til rafbúnaðar, kúlulega eða 
kúlna í þær. Fjaðrir í klukkur og úr flokkast sem hlutar til úra og klukkna (nr. 

91.11). 
4. Leiði ekki annað af 2. og 3. athugasemd hér að ofan, teljast verk og hlutar, sem 

jöfnum höndum má nota í úr og klukkur og önnur tæki (t. d. nákvæmnitæki), til 
þessa kafla. 

5. Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 

teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vörur, enda sé það 

ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki og 

annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við gerð 

þess og efnið, sem það er gert úr. 

þi
ð 

  Frá 1 | Frá í) | Frá !/, 
1974 1975 1976 

A E|A E|A E 
  

o/ 10, o/ |o/ Ío/ 1lo/ 
/ 70 {70 | /0 {70 7 

91.01 00  Vasaúr, armbandsúr og önnur svipuð úr (þar með talin stanzúr af 
svipaðri gerð) ........0%.0000 nan 35 35 35 

91.02 00 Önnur úr og klukkur með vasaúrverki (þó ekki úr, er teljast til 
tr. S1.03) ........000 000 50 30 50 

91.03 00 Úr og kíukkur í mælatöflur og annað þess háttar fyrir land-, sjó- 
og loftfarartæki ..............0.22.00 0. 50 50 50, 

91.04 00 Önnur úr og klukkur „............0..0.00 000... 50 50 50, 
91.05 00  Eftirlitstæki og tímamælar með úrverki eða samfashreyfli til skrá- 

setningar á tíma eða til mælingar, skrásetningar eða annarra upp- 
lýsinga um tímalengdir .....0............000 000. 90 50 90 

91,06 00 Tímarofar með úrverki eða samfashreyfli ..................... 35 35 35 
91.07 00  Vasaúrverk fnllgerð ............200.22.. 00 50 50 50 
91.08 00 Önnur úrverk fullgerð ...............00.00 0000 50 50, 50! 
91.09 00 Kassar fyrir úr; hlutar til þeirra ......................0.00... 50 50 90, 
91.10 00  Klukkukassar og svipaðar umgerðir fyrir aðrar vörur í þessum | 

kafla, og hlutar til þeirra ...........0..2.00 000 50 50 50,     91.1l 00 Aðrir hlutar í úr og klukkur
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92. kafli. 
Hljóðfæri; hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki; segulmögnuð mynda- og hljóð- 

upptökutæki og mynda- og hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp; 

hlutar og fylgitæki til þessara tækja. 

Athugasemdir: 

Til þessa kafla telst ekki: 
hi 
1. 

a. 

b. 

E
m
o
 a
n 

Ljósnæmar filmur til ljósmyndunar eða ljósrafrænnar (photo-electric) upptöku, 
einnig áteknar eða framkallaðar (37. kafli). 
Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 við XV. 
flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem 
yfirleitt teljast til nr. 39.07). 
Hljóðnemar, magnarar, hátalarar, höfuðheyrnartæki, rofar, snúðsjár og önnur 
áhöld og tæki og önnur fylgilæki, er leljast til 85. eða 90. kafla og ætluð eru til 
notkunar með tækjum þeim, er teljast til þessa kafla, en eru ekki sambyggð þeim 
eða komið fyrir í sama hylki og þau; hljóðupptökutæki eða hljóðflutningstæki 
sambyggð útvarpstækjum og sjónvarpstækjum (nr. 85.15). 
Burstar til að hreinsa hljóðfæri (nr. 96.02). 
Hljóðfæri, sem bera einkenni leikfangs (nr. 97.08). 
Safngripir og forngripir (nr. 99.05 eða 99.06). 
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). 

Bogar, trumbusláttartæki og annað þess háttar til hljóðfæra, er teljast til nr. 92.02 
og 92.06, og flutt er inn með hljóðfærunum, sem það á augsýnilega að notast til og 
í hæfilegu magni, flokkast í sömu númer og viðkomandi hljóðfæri. 

Gataður pappir og pappi, er telst til nr. 9210, einnig grammófónplötur og annað 
Þess háttar (nr. 92.12), flokkast til nefndra númera sér í lagi, einnig þótt það sé 
flutt inn með þeim hljóðfærum, sem það á að notast til. 

  

  

    

3. Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 
teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vörur, enda sé það 
ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki 
og annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við 
gerð þess og efnið, sem það cr gert úr. 

Frá 1), | Frá !), Frá 1/, 
1974 1975 1976 

A EJA EJA E 

“a 2 % % 2 % 

92.01 00. 0 Píanó (hér með talin sjálfspilandi píanó með eða án nmótnaborðs); 
„„harpsichord“ og önnur strengjahljóðfæri með nótnaborði: hörpur 
(þó ekki vindhörpur) .............0...0.... 0. 30 30 30 

92.02 00 Önnur strengjahljóðfæri .............0..00.0... 50 50 50) 
92.03 Pípu- og tunguorgel, þar með talin harmóníum og önnur svipuð 

hljóðfæri: 
ol Orgel til notkunar í kirkjum eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ 0 0 0 
09 Önnur „0... 30 30 30 

92.04 Harmóníkur, concertínur og önnur svipuð hljóðfæri: munnhörpur: 
ol Munnhörpur .......0..2000200.0 0... 50 50 50 
09 Annað 2... 50 50 50 

92.05 00 Önnur blásturshljóðfæri ..................... 0. 50 50 30 
92.06 00.  Slaghljóðfæri (t. d. trommur, zylófón, eymbals og kastanjettur) 50, 50. 50
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Frá 1) | Frá 1 Frá í 
1974 1975 1976 

a E|A EA 

0 0 þ% % % 
92.07 Rafsegul., rafstöðu-, rafagnabúin hljóðfæri og önnur svipuð hljóð. 

færi (t. d. píanó, orgel og harmóníkur); 
01 Píanó og orgel .....0.0....0 30 30 30 
02 Orgel til notkunar í kirkjum eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins „......,..,..0,. 0 0 0; 
09 Ántað 2... 10) 90 20 

92.08 00 0 Hljóðfæri, sem teljast ekki til neins annars númers þessa kafla 
(t. d. orkestríon, lírukassar, spiladósir og hljómsagir); mekanískir 
söngfuglar; hvers konar tálflautur; merkjahorn og merkjaflautur 
blásnar með munninum (t. d. bátsmarnnsflantur) .............. 50 30 50 

92.09 00 Strengir í hljóðfæri ...........00.0.....00.. 50 90 50 
92.10 00 0 Hlutar og fylgitæki til hljóðfæra (þó ekki strengir), þar með talinn 

gataður pappír eða pappi í mekanísk hljóðfæri og valsar í spila- 
dósir; taktmælar, tóngafflar og tónflautur hvers konar „........ 50 50 50 

92.11 Grammófónar, hljóðritarar og önnur hljóðupptöku- og hljóðflutn- 
ingstæki, þar með taldir plötu- og segulbandsspilarar, með eða án 
hljóðhöfuðs; segulmögnuð mynda. og hljóðupptökutæki og mynda- 
og hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp: 

ol Grammófónar og plötuspilarar ..........,.0.0.. 15 5) 75 
02 Tæki fyrir segulupptöku og segulendurskil á hljóði og mynd- | 

um fyrir sjónvarpsstarfsemi .................... 35 35 35 | 
09 Átihað 2... 15 15 15 

92.12 Grammófónplötur og aðrar hljóðupptökur; mót til framleiðsla á 
granunófónplötum:; óskornar grammófónplötur tilbúnar til hljóð- 
upptöku, filmur til vélrænnar hljóðupptöku, hönd, vírþráður, 
tæmur og annað þess háttar af því tagi, sem almennt er notað til 
hljóðupptöku eða áþekkrar upptöku: 

01 Grammófónplötur með íslenzku efni .....00. 20 20 20 
02 Crammófónplötur og segulbönd með áteknu efni til tungu- 

málakennslu ......0.000..0 0 0 0 
03 Segulbönd fyrir skýrsluvélar .........00.0.. 0... 25 25 25 
09 Áfiað „0 75 15 75 

92.13 Aðrir hlutar og fylgitæki til tækja, sem teljast til nr, 92.11: 
01 Til tækja í nr. 92.11,02 „........ 35 35 35) 
09 Atittað 2... 75 75 715   

A 24
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XIX. flokkur. 

Vopn og skotfæri; hlutar til þeirra. 

93. kafli. 

Vopn og skotfæri; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. "Til þessa kafla telst ekki: 

Vörur, er teljast til 36. kafla (t. d. hvellhettur, sprengihettur, merkjaflugeldar). 

Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 við XV. 

flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem 

ad. 

b. 

d. 

yfirleitt teljast til nr. 39.07). 

Brynvagnar og önnur brynvarin farartæki með vopnum (nr. 87.08). 

5. mars 1974. 

Sjónaukasigti og önnur optísk tæki, sem eru ekki fest á skotvopn eða flutt inn 

með þeim skotvopnum, sem á að nota þau við (90. kafli). 

Bogar, örvar, skylmingavopn og annað þess háttar til íþróttaiðkana, ásamt leik- 

föngum, er telst til 97. kafla. 

  

  

f. Safngripir og forngripir (nr. 99.05 eða 99.06). 

2. Sem Alntar til þeirra í nr. 93.07 teljast ekki radið- og radartæki, sem teljast til nr. 

85.15. 

3. Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 

teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vara, enda sé það 

ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki og 

annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við gerð 

þess og efnið, sem það er gert úr. 

Fá Tá | Frá} 
1974 1975 1976 

A ETA E|A E 

93.01 00 Sverð, höggsverð, byssustingir og svipuð vopn ásamt hlutum til % % |% % |þ% % 

þeirra og slíðrum .......2..00.%.0 0000 60 60 60 

93.02 00 Skammbyssur, sem eru skotvopn .........0000. 000... 60 60 60 

93.03 00  Stórskotaliðsvopn, vélbyssur og önnur hernaðarskotvopn og 

sprengjuvörpur (þó ekki skammbyssur) ......0..0.0.000..00. 60 60 60 

93.04 Önnur eldvopn, þar með taldar merkjabyssur, hvellbyssur, línn- 

byssur og annað þess háttar: 
0l Línubyssur .......0222220000n00 ner 20 20 20 

02 Hvalveiðibyssur .........220200n0nnr0n nr 20 20, 20, 

03 Fjárbyssur ..........2%%000 00 nneernn ner 20) 20. 20 

09 ANNAFS .........0 0. 60 60 60, 

93.05 00 Önnur vopn, þar með taldar loftbyssur, fjaðrabyssur og annað þess | | 

háttar .............0.02. 0000 60 60 60, 

93.06 Hlutar til vopna, þar með talin hlaup, en ekki hlutar, er teljast til 

nr. 93.01: 

10 Hlutar til vopna, sem teljast til nr. 93.04-93.05 ......0.20000. 60 60, 60 

20 Aðrir 20... 60 60 60 

93.07 Sprengjur, handsprengjur, tundurskeyti, tundurdufl, fjarstýrð 

vopn, flugskeyti og svipuð hernaðarvopn og hlutar til þeirra; 
skotfæri og hlutar til þeirra, þar með talin forhlöð; blýhögl:    
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10 Skotfæri til sportvopna ............. NR AÐ 
Annað: 

21 Skutlar og skot í hvalveiðibyssur og línubyssur ........... 

22 Skot sérstaklega gerð fyrir fjárbyssur FIRIR 

29 Annars ...... 
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XX. flokkur. 

Ýmsar vörur. 

94. kafli. 

Húsgögn og hlutar til þeirra; rúmbotnar, dýnur, púðar og þess háttar 

stoppaður húsbúnaður. 

Athugasemdir: 

Til þessa kafla telst ekki: 1. 

3. 

a. 

b. 

d. 

Dýnur, höfuðpúðar og aðrir púðar, sem fylla má með lofti eða vatni (39., 40. 

og 62. kafli). 
Gólflampar, borðlampar, vegglampar, lampastæði og annar ljósabúnaður, sem 

flokkast eftir því efni, sem hann er gerður úr (1. d. nr. 44.27, 70.14 og 83.07). 

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, blómagörðum eða 

anddyrum (68. og 69. kafli). 

Speglar, sem gerðir eru til að standa á gólfi eða jörðu (t. d. hverfispeglar), er 

teljast til nr. 70.09. 
Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 við XV. 

flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða ábekkar vörur úr plasti (sem 

yfirleitt teljast til nr. 39.07); enn fremur peningaskápar, er teljast til nr. 83.03. 

Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af kæliskápum, er teljast til nr. 84.15; 
húsgögn sérstaklega gerð fyrir saumavélar (nr. 84.41). 

Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af útvarpsgrammófónum, útvarpsviðtækjum 

og sjónvarpstækjum (nr. 85.15). 

Spýtubakkar fyrir tannlæknastofur (nr. 90.17). 

ij. Vörur, sem teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af grammófónum, diktafónum eða öðrum 

hljóðupptöku- og hljóðflutningstækjum, er teljast til nr. 92.13. 

Leikfangahúsgögn (nr. 79.03), ballskákarborð og önnur húsgögn sérstaklega gerð 

fyrir leiki (nr. 97.04) og töfrabrögð (nr. 97.05). 

Vörur (aðrar en hlutar), sem tilteknar eru í nr. 94.01, 94.02 og 94.03, skulu því að- 

eins 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. 

b. 

b. 

Eldhússkápar og þess háttar skápar. 

Sæti og rúm. 

Raðbókaskápar og áþekk raðhúsgögn. 
Sem hlutar til vöru í 94. kafla teljast ekki plötur úr gleri (þar með taldir speglar), 

marmara eða öðrum steintegundum, þó að þær séu tilskornar, ef þær eru ekki 

festar við aðra húsgagnahluta. 

Séu vörur, sem teljast til nr. 94.04, fluttar inn sér í lagi, flokkast þær til þess 

númers, en ekki til nr. 94.01--94.03, enda þótt þær séu fluttar inn sem hlutar til 

húsgagna, er teljast til nr. 94.01—94.03.
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94.01 

94.02 

94.03 

94.04 
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01 

02 

09 

00 

01 

09 
00 

Stólar og önnur sæti (þar með taldir svefnsófar o. þ. h.) og hlutar 

til þeirra, þó ekki sæti, er teljast til nr. 94.02: 

Dráttarvélasæti ..........02.0 0 
Öryggissæti í ökutæki, fyrir börn ........0..000. 
Ahað 2... 

Húsgögn fyrir læknisaðgerðir, þar með taldar tannlæknis- og dýra- 
læknisaðgerðir (t. d. skurðarborð, rannsóknarborð, sjúkrarúm með 
mekanískum útbúnaði): tannlæknastólar og önnur slík sæti með 
mekanískum lyfti- og öðrum hreyfiútbúnaði: hlatar til þessara 
húsgagna ..........2.020000 000. 
Önnur húsgögn og hlutar til þeirra: 

Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins ........0..0000000. enn 

Annað 22.00.2000 
Rúmbotnar; rúmfatnaður eða áþekkur húsbúnaður, með fjöðrum 
eða bólstraður eða hið innra úr hvers konar efni, eða úr blásnu 

gúmmíi, frauð- eða svampgúmmíi, eða úr blásnu plasti, frauð- 
eða svampplasti, einnig með yfirklæði (t. d. dýnur, stungnar ábreið- 
ur, sængur, æðardúnssængur, sessur, púðar og koddar) ....... 

  

  

      

Nr 6. 

Fá, TF | Frá 
1974 1975 1976 

A E A E A E 

% { % % 9 % o 

7 7 7 
20 20 20 

80 55|70 45|60/ 35 

35 35 35 

55 3550 30|45 24 

80 55|70 45|60. 35 

80 55|70 45|60 35



Nr. 

95. kafli. 

Vörur úr útskurðar- og mótunarefnum; unnin útskurðar- og mótunarefni. 

Athugasemdir: 

Til þessa kafla telst ekki: 

6. 190 5. mars 1974. 

  

a. Vörur, er teljast til 66. kafla (t. d. hlutar til regnhlifa og göngustafa). 

b. Blævængir, ekki mekanískir (nr. 67.05). 

c. Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. glysvarningur). 

d. Hnifar og aðrar vörur, er teljast til 82. kafla, með skafti eða öðrum hluta úr útskurð- 

ar- eða mótunarefnum. Séu sköftin og aðrir hlutar til þessara vara fluttir inn sér í 

lagi, teljast þeir þó til þessa kafla. 

e. Vörur, er teljast til 90. kafla (t. d. gleraugnaumgerðir). 

f. Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukku- og úrkassar). 

g. Vörur, er teljast til 92. kafla (t. d. hljóðfæri og hlutar til þeirra). 

h. Vörur, er teljast til 93. kafla (t. d. vopn og hlutar til þeirra). 

ij. Vörur, er teljast til 94. kafla (t. d. húsgögn og hlutar til þeirra). 

k. Burstagerðarvörur og aðrar vörur, er teljast til 96. kafla. 

I. Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

m. Vörur, er teljast til 98. kafla (t. d. hnappar, reykjarpípur og greiður). 

n. Vörur, er teljast til 99. kafla (t. d. listaverk, safnmunir og forngripir). 

Frá 1/, Frá 1, Frá !/, 
1974. 1975 1976 

a Ea E|A E 

% :% %1% |}%i % 
95.01 00 Skjaldbökuskel unnin og vörur úr skjaldbökuskel ............. 80 80 | 80, 
95.02 00  Perlumóðir unnin og vörur úr perlumóður .................... 80 80) 80 í 

95.03 00  Fílabein unnið og vörur úr fílabeini ......................... 80 80 | 80 | 
95.04 00 Bein unnið og vörur úr beini .................0......000..... 80. 80 80 | 
95.05 00 0 Horn unnið, kórall (náttúrlegur eða tilbúinn) og önnur útskurðar- | | 

efni úr dýraríkinu og vörur úr þessum efnum ................. 80 80 80 | 
95.06 00  Útskurðarefni úr jurtaríkinu (t. d. fílabeinshnetur), unnin, og vörur | 

úr þeim ............00. 0020 90 80 80 

95.07 00 0 Harðkol(jet) (þar með harðkolaeftirlíkingar úr jarðefnum), raf, | 

95.08 

  

merskúm, tilbúið raf og tilbúið merskúm, unnið, og vörur úr 

þessum efnum .............2.. 00. 80 80 80 
Mótaðar eða útskornar vörur úr vaxi, steríni, kolvetnisgúmmíi úr 

jurtaríkinu, náttúrlegum harpixum (t. d. kópal eða kólófóníum) 
eða mótunardeigi, svo og aðrar mótaðar eða útskornar vörur, ót. a.: 

unnið, óhert gelatín (þó ekki gelatín, er telst til nr. 35.03) og 
vörur úr óhertu gelatíni: | 

01 Gelatínbelgir utan um lyf ........000....00.0 0000. 7 7 0, 
09 Annað .......0.2002. 000 80 80, 80,    
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96. kafli. 

Sópar, penslar, burstar, fjaðrakústar, duftpúðar og sáld. 

Athugasemdir: 

  

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur, er teljast til 71. kafla. 

b. Burstar sérstaklega gerðir fyrir lyf-, skurð-, tannlæknis-, dýralæknis- eða aðrar 

læknisaðgerðir (nr. 90.17). 

c. Leikföng, er teljast til 97. kafla. 

2. Með orðunum tilbúin knippi til framleiðslu á sópum og burstum í nr. 96.03 er einungis 

átt við óáfest knippi úr dýrahári, jurtatrefjum eða öðru efni, sem án sundurgrein- 
ingar eru tilbúin til að festast í bursta eða annað þess háttar, eða þarfnast aðeins 

smávægilegrar lagfæringar, svo sem límingar eða tilskurðar, til að nota megi þau á 

Þennan hátt. 

Frá !/, Frá 1/, Frá !/, 
1974 1975 1976 

a E|aA EA 

% % |% %% 
96.01 00 Sópar og burstar úr hrísi og öðrum jurtaefnum, aðeins saman- 

bundið en ekki fest á haus, með eða án skafts ................ 60. 4055 3550, 30 
96.02 Aðrir sópar, penslar og burstar (þar með taldir burstar, sem eru 

hlutar af vélum), málningarrállur, gúmmíþurrkur á skafti (aðrar 
en rúllur) og skaftþvögur o. þ. h.: 

01 Málningarpenslar og málningarrúllur .................... 60. 4055 35|50' 30 

02 Listmálunarpenslar ............02200 000 35 35 35 

03 Burstar og sópar, sem eru hlutar af vélum ............... 12 12 0; 

04. Tannburstar ..........0..020000.0 nn 50. 50 50 
09 Annars .......002.0 0 90 60|80 50| 70. 40 

96.03 00. Tilbúin knippi til framleiðslu á sópum, penslum og burstum ..... 35 35 35 
96.04 00 Fjaðrasópar ..........2000.0 0000 renn 80 80 80 
96.05 00 Duftpúðar o. þ. h., úr hvers konar efni ...................02.. 80 80 80 
96.06 00 Handsíur og handsáld, úr hvers konar efni ................... 80 80 80    
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97. kafli. 

Leikföng, leiktæki og íþróttavörur og hlutar til þessara vara. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

A. 

b. 

a 
9
 

Jólakerti (nr. 34.06). 

Flugeldar og skrauteldar o. þ. h. í nr. 36.05. 

Garn, einþráðungar, línur, þarmar o. þ. h. til fiskveiða í hæfilegum lengdum, en 

ekki uppsett, sem telst til 39. kafla, nr. 42.06 eða til XI. flokks. 

Íþróttatöskur og aðrar vörur, er teljast til nr. 42.02 og nr. 43.03. 

Íbróttafatnaður og grimubúningar úr vefjarefnum, sem teljast til 60. og 61. kafla. 
Flögg og flaggdúkur úr vefnaði og segl á báta og farartæki, er teljast til 62. kafla. 

Íþróttaskófatnaður (þó ekki skautaskór með áföstum skautum), legghlífar o. þ. h., 

er telst til 64. kafla, enn fremur höfuðfatnaður til íþróttaiðkana, er telst til 65. kafla. 

Klifurstafir, svipur, keyri o. þ. h. (nr. 66.02) og hlutar til þeirra vara (nr. 66.03). 
Gleraugu í brúður eða önnur leikföng, óuppsett, er teljast til nr. 70.19. 
Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 við XV. 

flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem 

yfirleitt teljast til nr. 39.07). 
Vörur, sem falla undir nr. 83.11. 

Sportökutæki (nema rennisleðar (bobsleighs, toboggans) og aðrir svipaðir sleðar), 

sem teljast til XVII. flokks. 

Barnahjól með kúlulegum og smíðuð eins og venjuleg hjól fyrir fullorðna (nr. 
87.10). 

Sportbátar, svo sem eintrjáningar og kappróðrarbátar (89. kafli), og árar o. þ. h. 
til þeirra (44. kafli, ef árarnar eru úr trjáviði). 

Hlífðargleraugu til íþróttaiðkana og útileikja (nr. 90.04). 

Tálflautur o. þ. h. (nr. 92.08). 

Vopn og aðrar vörur, er teljast til 93. kafla. 

Strengir í boltaspaða, tjöld og annar ferðaútbúnaður, enn fremur hanzkar (flokk- 
ast yfirleitt eftir því efni, sem vörurnar eru gerðar úr). 

2. Til þessa kafla teljast einnig vörur, sem í eru einhverjir óverulegir hlutar úr perlum, 
eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum), góðmálmi 

eða góðmálmspletti. 

3. Orðið brúður í nr. 97.02 tekur aðeins til slíkra hluta, sem gerðir eru í mannsmynd. 

4. Ef annað er ekki tekið fram í 1. athugasemd hér að ofan, teljast hlutar og fylgihlutar, 

sem eingöngu eða aðallega eru hæfir og notaðir sem hlutar eða fylgihlutar vara þeirra, 

er teljast til þessa kafla, til sama númers og varan fullgerð. 
  

97.01 

97.02 
97.03 
97.04 

00 

00 

00 

ol 
02 
09 

    
  

Frá 1) | Frá , | Frá 1), 
1974 1975 1976 

A EA EJA E 
Leikfangsökutæki fyrir börn (t. d. hlaupahjól, barnahjól, þríhjól % (% |% | % þó 
og stignir barnabílar); brúðuvagnar og brúðukermur ............ 50 | 50 í 50 | 
Brúður .........00.000 000 80 (5570) 451 601 35 
Önnur leikföng; smálíkön til leikja og skemmtunar ............ 80 5570 45|60 35 
Samkvæmisleiktæki fyrir börn og fullorðna (þar með talin borð- | | 
leiktæki, ballskákarborð (billardborð), spilaborð (rouletborð) og 
borðtennisútbúnaður): | | 

Taflborð og taflmenn .......0.0.000.00 0. 50 50, 50, 
Spil 2020 90 90 90 
Önnur 2... 90 90, 90 |    
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97.06 

97.07 

97.08 

mars 1974. 193 

00 Grímuðballsvörur; skemmtitæki, t. d. til töfrabragða, sjónhverfinga 

o. þ. h.; jólatrésskraut og annað jólaskraut (t. d. tilbúin jólatré, 
jólasokkar 0. þ. h. ) ......22200000 000 
Áhöld, tæki og útbúnaður til fimleika, aflrauna og annarra íþrótta 
og útileikja (þó ekki vörur, er teljast til nr. 97.04): 

01 Skíði og hlutar til þeirra og skíðastafir .................. 
02 Skautar (þar með hjólaskautar) .........0.00.00000 00... 
09 Annað .....00000 00 

Fiskiönglar, fiskistengur og annar útbúnaður til stangaveiði; veiði- 
háfar (t. d. fyrir fisk og fiðrildi), tálfuglar, lerkispeglar og annar 
þess háttar veiðiútbúnaður: 

01 Fiskiönglar ........02.00200.0 0 
02 Veiðistengur ........2000200 ann 
03 Hlutir í veiðistengur. flugur eða tálbeitur ................ 

09 Annað ....00.0200 nr 
00 Hringekjur, rólur, skotskífur og annar útbúnaður fyrir skemmti- 

staði; ferðasirkus, ferðadýrasöfn og ferðaleikhús ............... 

  

  

    

1974 1975 1976 
A E|A EJA E 

% |% (% 08 þ% | % 

80 80 80 

50 50 50 

50 50 50 

50 50 50 

4 4, 4 

45 30|40.25{35' 20 

18 18 0 

45 30|40125|35, 20 

80 80 80 

=
 

ho
 

e
n
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98. kafli. 

Ýmsar unnar vörur. 
Áthugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Augnabrúnalitur og aðrir þvílíkir litir (nr. 33.06). 

b. Hnappar, ermahnappar og aðrar vörur, sem taldar eru í nr. 98.01 og 98.12, ef 

þessar vörur eru gerðar að öllu eða nokkru leyti úr góðmálmi, góðmálmspletti 

(sjá þó athugasemd 2.a við 71. kafla) eða í þeim eru eðalsteinar eða hálfeðal- 

steinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) eða perlur (71. kafli). 
c. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 við XV. 

flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekka: vörur úr plasti (sem yfirleitt 

teljast til nr. 39.07). . 
d. Rissfjaðrir (nr. 90.16). 

e. Leikföng, er teljast til 97. kafla. 

  

  

2. Ef annað leiðir ekki af ákvæðunum í í. athugasemd hér á undan, teljast til kaflans 

vörur, sem eru að öllu eða nokkru leyti úr góðmálmum, góðmálmspletti, eðalsteinum 
og hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum) og náttúrlegum perlum. 

3. Öskjur, hylki og aðrar umbúðir, sem eru fluttar inn með vörum í þessum kafla, 

flokkast í sömu númer og vörurnar sjálfar, ef umbúðirnar eru ætlaðar utan um vörurn- 

ar og umbúðir af þessu tagi eru almennt seldar með þessum vörum. Öskjur, hylki og 

aðrar umbúðir, sem eru fluttar inn sér í lagi, flokkast eftir gerð þeirra og efni. 

Frá | Frá) | Frá 
1974 1975 1976 

a EA E|A Ee 
98.01 00 Hnappar, flibbahnappar, ermahnappar, smellur, smelluhnappar, % % |% % |% | % 

hnappamót og hnappaefni, hnappahlutar ..................... ) 5 
98.02 Rennilásar og hlutar til þeirra: 

01 Málmstykki til framleiðslu á rennilásum ................. 1 1 0 
09 Afinað 22... 30. 21127 17}24 14 

98.03 00  Sjálfblekungar, kúlupennar og aðrir slíkir pennar, pennastengur, 
skrúf blýantar, renniblýantar o. þ. h. og hlutar og fylgihlutar þess- 
ara vara (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 98.04 og 98.05) ...... #50 #50 #50 

98.04 00 Pennar og pennaoddar ...........000000.. 0200 n nn 50 50 50 
98.05 00 Blýantar (aðrir en þeir, er teljast til nr. 98.03); ritblý; litkrít, grifflar, 

teiknikol, pastel-, rit- og teiknikrít; klæðskera- og billardkrít ... 50* #50 #50 

98.06 Rit- og teiknispjöld, einnig í ramma: 
01 Skólatöflur ..........%.220.00.0n er 35 35 35 
09 Annað .......200000 000 80 80 80 

98.07 00 0 Dagsetningar-, innsiglis- og tölusetningarstimplar o. þ. h. (þar með 
talin tæki til prentunar eða áleirunar á vörumiða), ætlað til notkun- 
ar í höndunum; letur og leturhaldarar til handstimplunar ...... 15 50(65 40(55 30 

98.08 00  Ritvéla- og reiknivélabönd o. þ. h., einnig á spólum; stimpilpúðar, 
einnig í kössum ................0.0.0000. 0. 80, 80 80 

98.09 60.  Innsiglislakk og flöskulakk í stöngum, plötum eða öðru svipuðu 
formi: fjölritunar- og valsamassi o. þ. h. gert aðallega úr gelatíni, 
einnig á pappírs- eða spunaefnagrunmi ....................... 80 80 80 

98.10 00  Vindla- og vindlingakveikjarar og aðrir áþekkir kveikjarar (þar 
með taldir kemískir kveikjarar og rafmagnskveikjarar) og hlutar 
til þeirra (þó ekki steinar og kveikir) ........................ 80 80 80 

98.11 00  Reykjarpípur; pípuhausar, munnstykki og aðrir pípuhlutar (þar 
með talin lauslega formuð trjá- eða rótarstykki); vindla- og vindl- | 
ingamunnstykki og hlutar til þeirra ......................... 80 80 80    



. 

98.12 
98.13 
98.14 
98.15 

98.16 
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Frá 7; | Frá í), | Frá í 
„Á | 5 | 
Á A E|A E 

% % |% %|% | % 
00 Greiður, hárkambar 0. þh. .........0..0 00 90 60|80,50|70 40 
00 Tífstykkjateinar og aðrir slíkir teinar til fata eða fatahluta ...... 15 15 0 
00 0 Hmsprautuílát til snyrtingar o. þ. h. og úðarar til þeirra ......... 80 80 80: 
00 — Hitaflöskur og önnur hitaeinangrandi ílát, hlutar til þeirra (þó 

ekki innri glerílátin) .........0.0).0.... 0000 80 80 80. 
00 0 Mannslíkön fyrir klæðskera, sýningar o. þ. h.; mekanískur og 

hreyfanlegur sýningarútbúnaður í búðarglugga o. þh ......... 45, 45 45
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XKI. flokkur. 

Listaverk, safnmunir og forngripir. 

99. kafli. 

Listaverk, safnmunir og forngripir. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Ónotuð frímerki, stimpilmerki og önnur slík merki, sem eru gild eða verða gild 

hér á landi (nr. 49.07). 

b. Máluð leiktjöld, máluð baktjöld í myndastofur og annað þess háttar (nr. 59.12). 

c. Náttúrlegar perlur, eðal- og hálfeðalsteinar (nr. 71.01 og 71.02). 

Með orðunum myndstungur, prentmyndir og steinprentaðar myndir í nr. 99.02 er átt 

við þrykk í svörtu og hvítu eða í litum með einni eða fleiri plötum, gerðum að öllu 
leyti í höndunum af listamanninum sjálfum og skiptir ekki máli, hvaða aðferð eða 
efni eru notuð, þó þannig að ekki mega hafa verið notaðar mekaniskar aðferðir eða 

ljósmyndun. 

Til nr. 99.03 teljast ekki endurgerðir af listaverkum í fjöldaframleiðslu eða hand- 

iðnaðarvörur með einkennum verzlunarvöru. Slíkar endurgerðir flokkast eftir efni og 

annarri gerð. 

a. Geti vara eftir orðalagi textans í einstökum númerum bæði talizt til þessa kafla 
og einnig til annars kafla tollskrárinnar, skal hún teljast til þessa kafla, nema 

annað leiði af ákvæðunum í 1.—-3. athugasemd hér að ofan. 

b. Vörur, sem eftir orðalagi textans geta bæði talizt til nr. 99.06 og nr. 99.01—-99.05, 

skulu teljast til nr. 99.01—-99.05. 

Rammar um málverk, teikningar, pastelmyndir, myndstungur, prentmyndir og stein- 

prentaðar myndir skoðast hlutar af verkunum, ef efni og verðmæti rammanna er í 

samræmi við þau. 
  

90.01 

99.02 

99.03 

99.04 

99.05 

99.06 

00 — Dýrafræðileg, grasafræðileg, jarðfræðileg, líffærafræðileg, sögu- 

00 Forngripir yfir 100 ára gamlir ..............020.000. 0... 20 20 2 

Frá ?/, Frá !/, Frá 1/, 

  

1974 1975 1976 
A EA EA E 

% % 1% 1%{% % 
00 — Málverk, teikningar og pastelmyndir gerðar í höndunum að öllu 

leyti (þó ekki tæknilegir uppdrættir í nr. 49.06, og handskreyttar 
iðnaðarvörur) ...........2220..0.. rr 0, 0 0 

00 — Myndstungur, prentmyndir og steinprentaðar myndir, enda sé um 
frumverk að ræða ..........000.00 0000 nnsn nr 0, 0 0 

00 Höggmyndir og myndastyttur, úr hvers konar efni, enda sé um | 
frumsmíð að ræða ..............00000 000. 0 0 0 

00 Frímerki, stimpilmerki og önnur áþekk merki (þar með talin póst- 
stimpilmerki, póststimpluð umslög, bréfkort o. þ. h.), notuð, eða 
ef ónotuð þá ógild hér á lamdi ..............0..20 00.00.0000... 0 0; 0 

leg, fornfræðileg, steingervingafræðileg, þjóðfræðileg og mynt- 
fræðileg söfn og safnmumir ........... enst 0 0 

=
>
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B. 

Tollfrjáls innflutningur. 

2. gr. 
Auk þeirra vara, sem eru tollfrjálsar eftir tollskránni í Í. gr., eru eftirtaldar 

vörur einnig undanþegnar aðflutningsgjöldum: 

1. 

G
t
 

Áhöld og innstæðumunir í farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlönd- 
um, enda séu áhöld þessi og innstæðumunir tilheyrandi farartækjunum sjálfum 
og að dómi tollyfirvalds ekki umfram það, sem hæfilegt má teljast með til- 
liti til stærðar farartækjanna, hvaða ferðum þau eru í og um hvaða áhöld og 
muni er að ræða, og áhöld þessi og innstæðumunir verði ekki fluttir hér úr 
farartækjunum. 

Vistir og aðrar nauðsynjar, sem eru í farartækjum, sem koma hingað til lands 
frá útlöndum, enda verði vistir þessar og nauðsynjar áfram í farartækjunum 
til notkunar í þeim, svo og áhöfn og farþegum til neyslu og notkunar, og vistir 
þessar og nauðsynjar geti talist hæfilegar og leyfilegar eflir reglum, sem fjár- 
málaráðuneytið setur um þau efni. Einungis farartæki, sem eru í utanlands- 
ferðum, geta þó notið þessarar undanþágu, en fjármálaráðuneytið segir fyrir 
um það í reglugerð, hvað teljast skuli utanlandsferðir í þessu sambandi. 

Aðrar vörur, sem ekki á að flytja hér úr farartæki, en eiga að fylgja því aftur 
til útlanda. Fjármálaráðuneytið getur sett nánari reglur um meðferð þessara 
vara og hvaða skilyrðum skuli fullnægt, svo að þær verði tollfrjálsar. 

Vanalegur farangur áhafna í farartækjum, sem koma hingað til lands frá út- 
löndum, en það gildir sem almenn regla, sem fjármálaráðuneytið getur gert 
undantekningu frá með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu formi, 
að með vanalegum farangri áhafna er átt við fatnað og aðrar nauðsynjar, sem 
tilheyra áhöfnum í skipum og öðrum farartækjum, sem koma hingað til lands 
frá útlöndum, að svo miklu leyti sem tollyfirvald telur farangur þennan til 
eigin nota áhafnanna sjálfra í farartækinu. 

Vanalegur farangur ferðamanna, sem koma hingað til lands frá útlöndum, en 
það gildir sem almenn regla, sem fjármálaráðuneytið getur gert undantekningu 
frá með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu formi, að með orðun- 
um vanalegur farangur ferðamanna er átt við fatnað og aðrar ferðanauðsynjar, 
sem farþegar í farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlöndum, hafa með- 
ferðis, að svo miklu leyti sem tollyfirvald telur farangur þennan til eigin 
nota farþeganna á ferðalaginu. 
Fatnaður og aðrar ferðanauðsynjar hér búsellra manna, sem látist hafa erlendis, 
enda beri vörur þessar með sér, að þær séu notaðar. 
Heimilismunir, sem eru innfluttir af þeim, sem hafa verið búsettir erlendis 

minnst eitt ár, áður en þeir fluttu hingað til lands. Munirnir séu notaðir heim- 
ilismunir þessara manna frá því þeir voru búsettir erlendis það ár og hafi 
verið í eigu þeirra og notaðir af þeim allt það ár. Þessir menn flytji raunveru- 
lega hingað til lands og munirnir beri þess merki, að þeir séu notaðir. 

Nánari skilyrði fyrir undanþágu þessari má setja í reglugerð, m. a. um það. 
að hlutaðeigendur leggi fram skilríki fyrir tlskildri dvöl sinni erlendis, að 
þeir hafi raunverulega notað erlendis hina innfluttu muni og að þeir leggi fram 
skilríki fyrir búsetuheimild sinni hér og greiði gjald fyrir skoðun munanna. 
Þá skal og heimilt að ákveða, að undanþágan taki aðeins til heimilismuna að 
tilteknu verðmæti.



10. 

11. 

12. 
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Bifreiðar, bifhjól og bátar teljast ekki til heimilismuna, né munir, sem 
notaðir hafa verið við atvinnurekstur innflytjanda. 

Fjármálaráðherra sker úr ágreiningi um það, hvaða vörur skuli teljast til 
heimilismuna samkvæmt þessum tölulið. 
Vörur til sendiráða, sendiræðismannsskrifstofa, diplómatískra sendimanna og 
sendiræðismanna erlendra ríkja, enda 

a. séu vörurnar fluttar inn af þessum aðilum eða keyptar af þeim fyrir milli- 
göngu aðilja, sem fá þær tollafgreiddar fyrir þá, 

b. fram hafi verið borin ósk um það við utanríkisráðuneytið, að hlutaðeigandi 
innflytjandi eða kaupandi njóti hér tollfrelsis, 

c. viðkomandi afhendi og undirriti sundurliðaða tollskýrslu á þar til gerð 
eyðublöð um hina innfluttu eða keyptu vöru, sú skýrsla sé einnig undir- 
rituð af forstöðumanni viðkomandi sendisveitar eða sendiræðismannsskrif- 
stofu, ef annar á í hlut, og jafnan sé skýrslan með embættisstimpli hlutað- 
eigandi sendisveitar eða sendiræðismannsskrifstofu, 

d. og því sé lýst yfir, að vörurnar séu einungis til starfseminnar hér, eigin 
nota hlutaðeiganda, fjölskyldu hans og/eða fyrir heimilishald hans hér. 
Fjármálaráðherra getur sett nánari fyrirmæli um tollfrelsi samkvæmt þess- 

um tölulið, svo sem um merkingu varanna o. þ. h. Enn fremur um, að erlend 
ríki, sem ekki veita íslenskum sendisveitum og sendimönnum sams konar toll- 

frelsi, skuli ekki njóta þess hér. 
Skjaldarmerki, flögg, innsigli, stimplar og áprentuð eyðublöð, sem umbjóðendur 
kjörræðismanna erlendra ríkja senda þeim, enda beri vörur þessar það með 
sér, að þær séu ætlaðar til afnota í sambandi við ræðismannsstörfin. 
Heiðursmerki veitt af erlendum ríkjum, svo og verðlaunagripir fyrir Íþrótta- 
afrek og önnur afrek, sem unnin eru erlendis. 
Vörur, sem endursendar eru hingað frá útlöndum vegna þess, að þær seldust 
ekki þar, eða endursendar eru hingað af öðrum orsökum, enda séu færðar 

sannanir eða líkur, sem tollyfirvald tekur gildar, fyrir því, að um sé að ræða 
vörur útfluttar héðan. 

Það er skilyrði fyrir tollfrelsinu, að vörurnar komi hingað innan árs frá 
því þær fóru héðan. Ráðuneytið má þó víkja frá þessu, ef sérstaklega stendur á. 
Endursendar tómar umbúðir, enda séu færðar þær sannanir eða líkur, sem 
tollyfirvald tekur gildar, fyrir því, að um sé að ræða umbúðir utan af útfluttum 
vörum héðan.



ð. 
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C. 

Undanþágu- og lækkunarheimildir. 

3. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt: 
Að fella niður gjöld af vöru, sem send er hingað til framhaldsflutnings (transit), 
enda greiði hlutaðeigandi kostnað tollgæslunnar af eftirliti með henni, geymslu 
hennar og flutningi og ákvæði laga nr. 47 11. júní 1960, um tollvörugeymslur, eigi 
ekki við um framhaldsflutninginn, sbr. einkum IV. kafla laganna. 
Að fella niður gjöld af vöru, sem hefur eyðilagst, ryrnað eða orðið fyrir skemmd- 
um á leið hingað tl lands, við seymslu í vörslum tollgæslunnar cða farmflytj- 
anda, enda sé eyðileggingin, rýrnunin eða skemmdirnar ekki viðtakanda að 
kenna, og vörunni sé fleygt undir tolleftirliti. 
Að heimila — gegn fjártryggingu um endurútflutning og greiðslu tolla, ef endur- 
útflutningur bregst — tollfrjálsan innflutning á vörum, sem aðeins verða hér til 
sýningar eða flutnings um stundarsakir, og með sömu skilyrðum innflutning 

á vélum, tækjum og öðrum áhöldum, sem aðeins eru send hingað til reynslu um 
stuttan tíma. 
Að heimila — með eða án fjártryggingar um endurútflutning og greiðslu tolla, 
ef endurútflutningur bregst —  tollfrjálsan innflutning um stuttan tíma á 
tækjum, verkfærum og öðru þvílíku, sem vísindamenn, vísindaleiðangrar, lista- 
menn, verkfræðingar, iðnaðarmenn, björgunarleiðangrar og aðrir slíkir hafa 
meðferðis frá útlöndum til afnota við athuganir sínar hér, rannsóknir og starfsemi. 
Að lækka eða fella niður gjöld af vöru, sem er send hingað til viðgerðar eða 
anarrar aðvinnslu. 
Að láta koma til framkvæmda tollfrelsis- og tolllækkunarákvæði í fríverslunar- 

og milliríkjasamningum. 
Að lækka eða fella niður gjöld af heimanfylsju brúða, sem flytjast hingað frá 
útlöndum og hafa þar fasta búsetu minnst 2 ár fyrir brúðkaupið, og enn fremur 
af venjulegum Þbrúðargjöfum. 

Að lækka eða fella niður gjöld af notuðum munum, sem hafa fallið í arf erlendis. 
Heimildin tekur ekki til bifreiða, bifhjóla eða báta. 

Að lækka eða fella niður gjöld af gjöfum, sem sendar eru hingað frá útlöndum 
og góðgerðarfyrirtæki eða aðrar stofnanir eiga að annast dreifingu á til bág- 
staddra eða þvílíkra, svo og af notuðum munum til slíkra aðila. Enn fremur 
af gjöfum, sem aðilar erlendis senda hingað af sérstöku tilefni, þó ekki í at- 
vinnuskvni, allt að 3 000 kr. virði að mati tollyfirvalds. 
Að heimta ekki aðflutningsgjöld af bifreiðum og Þifhjólum, sem skráð eru er- 

lendis og flutt eru til landsins af mönnum, sem þar hafa haft fasta búsetu í 
a. mk. 2 ár og hafa ekki jafnframt átt lögheimili hér á landi. Gildir toll- 
frelsisheimild þessi í 3 r:ánuði frá komu öknutækisins Hl landsins. Heimilt er 
að framlengja tollfrelsisheimildina um þrjá mánuði í senn, allt að tólf mán- 
uðum alls, enda færi viðkomandi fyrir tollyfirvöldum fullgildar sönnur á, að 
hann fullnægi eftirtöldum skilyrðum: 
a. Að hann hafi hvorki launaða atvinnu hér á landi né reki hér atvinnufyrir- 

tæki. 

bh. Að hann hafi ekki tekið sér búsetu hér á landi. 
c. Að hann hafi ekki flutt búslóð sína hingað til lands. 

Nú uppfyllir viðkomandi ekki framangreind skilyrði til framlengingar toll- 
frelsis, og er þá í undantekningartilvíkum heimilt að framlengja tollfrelsis-
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11. 

12. 

16. 

17. 

heimildina um þrjá mánuði í senn, allt að tólf mánuðum alls frá komu öku- 
tækisins til landsins, gegn greiðslu gjalds, sem nema skal ákveðnum hundraðs- 
hluta á mánuði af eif-verði viðkomandi ökutækis. Setur fjármálaráðuneytið 

nánari ákvæði um beitingu heimildarákvæðis þessa. 
Tollfrelsisheimild þessi er að öðru leyti háð þvi, að viðkomandi skuld- 

bindi sig til að hlíta eftirtöldum almennum skilyrðum: 
a. Að hann aki ökutækinu sjálfur, maki hans eða launaðir ökumenn hans, úl- 

lendir eða innlendir. 
b. Að ökutækið verði ekki lánað, leigt eða notað til neins konar flutninga gegn 

greiðslu. 
c. Að hann hafi ökutækið með sér til úllanda, þegar hann fer þangað. Ökulæki 

skal þó ætið flutt utan innan árs, frá því að það var flutt hingað til lands. 
d. Að hann hlíti þeim nánari reglum, sem fjármálaráðuneytið selur um ökutæki 

þessi og eftirlit með þeim. 
Ef framangreind skilyrði eru rofin eða forsendur fyrir hinum tollfrjálsa inn- 

flutningi falla niður að dómi toll- eða lögreglustjóra, mega þeir taka viðkom- 
andi ökutæki þegar í stað úr umferð. og má þá tollyfirvald Játa selja ökutækið 
á opinberu uppboði til lúkningar aðflutningsgjöldum og kostnaði eða hlutast 
til um endurútflutning þess á kostnað innflytjanda. 

Ákvæði töluliðar þessa gilda með sama hætti um nýjar bifreiðar og bifhjól, 
sem keypt eru hér á landi, og hafa hvorki verið skráð hérlendis né erlendis, 

enda verði ökutæki þessi skráð sérstaklega og uppfyllt verði frekari skilyrði, 

sem dómsmálaráðuneytið kann að selja. Miðast upphaf tollfrelsisheimildar þá 
við skráningardag ökutækisins. 
Að endurgreiða, lækka eða fella niður gjöld eða hluta af þeim 
a. af efnivörum í innlendar framleiðsluvörur og 
b. af umbúðum og efnum í umbúðir um innlendar framleiðsluvörur, 
enda séu hinar innlendu framleiðsluvörur fluttar til útlanda til sölu þar, eða 

sérstakar ástæður séu fyrir hendi og hægt sé að ganga úr skugga um magn og 
verð efnivaranna. 

Ef hentara þykir, má greiða hinum innlendu framleiðendum bætur, sem 
svari sem næst til þeirra gjalda, sem greidd hafa verið af efnivörunum, eða 

þess hluta gjaldanna, sem rétt þykir að endurgreiða. 
Til efnivara í þessum tölulið telst lýsi, sem flutt er inn til að bæta íslenskt 

útflutningslýsi. 

Að lækka eða fella niður gjöld af efnivöru í innlenda iðnaðarvöru, ef gjöldin 
af sams konar iðnaðarvöru framleiddri erlendis eru jafnhá eða lægri en af efni- 
vörunni. 

Ef vara úr tilteknu efni er með hærra gjaldi en sams konar vara úr öðru efni, 
að samræma gjöldin af vörunum. Allar slíkar ákvarðanir skulu þegar birtar í 
B-deild Stjórnartíðinda. 

Að veita undanþágu frá greiðslu aðflutningsgjalda af bifreiðum ráðherra og 
sendiráðsstarfsmanna í samræmi við reglur um bílamál ríkisins. 

Að fella niður gjöld af kirkjuklukkum og öðrum hlutum og munum, sem eru 
eingöngu notaðir í kirkjum eða sérstaklega framleiddir til notkunar í þeim, enda 
ekki gerðir hér á landi á viðhlítandi verði að dómi fjármálaráðuneytisins. Undan- 
þáguheimildin tekur ekki til hljóðfæra. 

Að fella niður gjöld af umbúðum, ef umbúðirnar eru lánaðar eða leigðar hingað 
til lands. 

Að ákveða, að greiða skuli 15% verðtoll af vörum, sem teljast til tnr. 38.19.19 
2 

og notaðar eru sem hráefni eða hjálparefni í iðnaðarvörur, enda gefi ráðu-
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neytið úl sérstaka skrá með efnum þeim, sem hér um ræðir. Frá Í. jan. 1976 
falla niður gjöld af sömu vörum. 
Að lækka gjöld af filmum og ljósnæmum plötum til ljósprentunar og mynda- 
mótagerðar til samræmis við gjöld af prentletri. 
Að fella niður gjöld af fræðslukvikmyndum og fræðandi skuggamyndum, sein 
fræðslumálastjórnin flytur inn og fær frá viðurkenndum vísinda- og fræðslu- 
stofnunum. 
Að fella niður gjöld af bókum á íslensku, prentuðum erlendis, enda séu bækurnar 
gerðar Í samvinnu við erlenda aðila og verði ekki gerðar hér á landi á viðhlil- 
andi hátt. 
Að fella niður, með nánar ákveðnum skilyrðum, gjöld af vélum, tækjum, raf- 
magnsvörum og öðrum fylgihlutum og viðgerðarefnum, sem ætluð eru til nota 
í flugvélum eða í beinum tengslum við þær, enda stundi innflytjandi flugrekstur 
eða hafi fengið viðurkenningu samgönguráðunewlisins til að framleiða eða 

gera við flugvélar. 
Að fella niður eða endurgreiða gjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til 
framleiðslu á vörum í nýjum útflutningsiðngreinum, eða til framleiðslu á ótoll- 
vernduðum vörum. 

Fjármálaráðherra setur nánari fyrirmæli um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að fella niður gjöld af myndamótum, sem fréttablöðin fá erlendis frá og þau 
eru áskrifendur að, svo og af myndamótum, sem eru lánuð hingað til lands 
og endursend eru að notkun lokinni. 

Að lækka eða fella niður gjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til veiðar- 
færagerðar. 

Að heimila, að gjöld af tækjum, sem send eru hingað til notkunar um stuttan 
tíma og endursend eru þegar að notkun lokinni, séu reiknuð af leigunni eftir 
tækin í stað venjulegs tollverðs. 

Að fella niður gjöld af lifandi dýrum í dýragarða. 

Að lækka eða fella niður gjöld á allt að 400 bifreiðum árlega fyrir fólk með 
útvortis bæklanir eða lamanir, enn fremur fyrir fólk með lungnasjúkdóma og 

aðra hliðstæða sjúkdóma, og loks fyrir fólk, sem þjáist af afleiðingum slysa, 
allt á svo háu stigi, að það á erfitt með að fara ferða sinna án farartækis. Lækk- 

un gjalda á hverri einstakri bifreið má þó ekki nema meiru en 80 þúsund krón- 
um. Þó skal heimilt að lækka gjöld á allt að 25 bifreiðum árlega um allt að 120 þús. 
krónur fyrir þá, sem mest eru fatlaðir eða lamaðir, en geta þó ekið sjálfir sér- 

lega útbúinni bifreið. 
Fjármálaráðherra skipar þriggja manna nefnd, sem úrskurðar umsóknir um 

eftirgjafir aðflutningsgjalda af bifreiðum, og er ákvörðun nefndarinnar fullnað- 
arúrskurður um þetta efni. Skulu nefndarmenn vera læknar. og er einn nefndar- 
manna skipaður eftir tilnefningu Sambands íslenskra berklasjúklinga, annar eftir 
tilnefningu Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra og sá þriðji án tilnefningar. 

Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að lækka eða fella niður fyrir framan- 
greint fólk aðflutningsgjöld af gervilimum, sem ekki verða gerðir hér á landi, 

svo og af áhöldum og tækjum, sem sérstaklega eru gerð með tilliti hl þarfa þess 

og henta ekki öðru fólki. 
Fjármálaráðherra setur nánari fyrirmæli um framkvæmd þessara ákvæða, 

ef með þarf. 

Að endurgreiða gjöld af efni, vélum og tækjum í skip og báta, sem smíðaðir 
ert innanlands. Má miða endurgreiðsluna við tiltekna fjárhæð á hverja rúm- 

lest, eða sem ákveðinn hundraðshluta af samningsverði. Þá er og heimilt að 
endurgreiða aðflutningsgjöld af efni, vélum og tækjum til viðgerða, breytinga 
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og endurbóta á einstökum hlutum í skipum og bátum, eigi framkvæmdin sér 
stað innanlands, fari kostnaður viðgerða, breytinga og endurbóta fram úr kr. 
1 000 000.00. Sé um að ræða viðgerð, er nemur ekki þeirri fjárhæð, en er þó 
hærri en 100 þús. kr. er heimilt að ákveða ákveðið hlutfall af sannanlegum 
efniskostnaði sem endurgreiðslu tolla af viðgerðinni. 

Þó er heimilt að endurgreiða aðflutningsgjöld af talstöðviun í skip og Þbála, 
þótt kostnaður sé lægri en 100 þús. kr., skv. nánari skilyrðum, sem fjármála- 
ráðuneytið selur. 

Að lækka í 30% gjöld af hljóðfærum fluttum inn til notkunar við kennslu í 
skólum. 
Að endurgreiða gjöld af hreyflum minni en 400 hestöfl DIN, sem settir eru í báta 
eða notaðir til raflýsingar á sveitabæjum, sem svari því, að af vélunum sé greiddur 
106 verðtollur. Sama gildir um hverfla og þrýstivatnspípur til raflýsingar á 

sveitabæjum. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að lækka gjöld af efni í rafmagnsspenna, rafmótora og trafala. 

Að lækka um ákveðinn hundraðshluta flutningsgjald eða hluta flutningsgjalds 
í tollverði vöru, ef varan er flutt inn flugleiðis, þó aðeins gjald fyrir sam- 
felldan flutning í þeirri flugvél, er vöruna flytur hingað. 
Að ákveða, að greiða skuli 15% verðtoll af lyfjum, sem teljast til tnr. 30.05.00 
og til númera í 12., 13., 17., 21., 28. og 29. kafla tollskrárinnar, enda gefi ráðu- 
neytið út sérstaka skrá með lyfjum þeim, er hér um ræðir. 
Að lækka eða fella niður gjöld af umbúðum, sem notaðar eru við vélpökkun á 
kornvörum, sykri og kaffi, enda séu umbúðirnar með viðeigandi áletrun. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af tækjum, sem 
gefin verða til mannúðar- eða líknarstarfsemi. 
Að endurgreiða gjöld af tækjum til vísindarannsókna, sem svari því, að af þeim 
sé greiddur 35% verðtollur. 

Að lækka eða fella niður gjöld af segulbandstækjum og segulböndum, sem flutt 
eru til landsins af Blindravinafélaginu og Blindrafélaginu til að koma á fót 
kennslubókasafni. Enn fremur af ritvélum, stöfum og úrum, sem sérstaklega er 

gert fyrir blint fólk. 

Að lækka eða fella niður gjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til framleiðslu 
á niðursoðnum sjávarafurðum til útflutnings. 

Að ákveða, að aðflutningsgjöldum af sjónvarpstækjum og hlutum í þau megi 
verja til stofnkostnaðar sjónvarps. 

Að endurgreiða gjöld af rúmum, sem ekki eru með mekanískum útbúnaði, sem 
flutt eru inn til notkunar í sjúkrahúsum, sem svari því, að af rúmum þessum 
sé greiddur 35% verðtollur. 

Að lækka tollgjöld af bifreiðum til bifreiðastjóra, sem hafa akstur leigubifreiða 
til fólksflutninga, akstur sendiferðabifreiða eða kennslu í bifreiðaakstri að 
aðalstarfi, úr 90% í 409%. Enn fremur er heimilt að lækka tollgiðld af bifreiðum 
til bifreiðastjóra, sem hafa slíkan akstur að aukastarfi. úr 90% í 65%. Ráðu- 

neytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður með reglugerð aðflutningsgjöld af varningi, allt að ákveðnu 
hámarki hverju sinni, sem farmenn og ferðamenn hafa meðferðis frá útlönd- 
um, umfram þá muni, sem greinir í 4. og 5. tölulið 2. gr., enda sé ekki um 
verslunarvöru eða annan innflutning í atvinnuskyni að ræða. Undanþágu sam- 
kvæmt næstu málsgrein hér á undan má binda skilyrðum varðandi tollmeðferð 
varningsins, enn fremur um, að hún nái ekki til ákveðinna vöruflokka eða sé 
takmörkuð við sérstakt hámark vissra vörutegunda. Að öðru leyti gilda ekki
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innflutningshömlur um slíkan varning aðrar en þær, sem settar eru vegna sótt- 
varna eða annarra Öryggisráðstafana. 

43. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af kvikmyndasýningarvélum fyrir samkomuhús 
í sveitarfélögum með innan við 600 íbúa, þó ekki nema af einni vélasamstæðu 
á hverjum stað. 

44. Að lækka eða fella niður gjöld af sölumerkjum, sem góðgerðarfyrirtæki flytja 
inn til sölu í fjáröflunarskyni. 

45. Að endurgreiða gjöld af efni til uppsetningar á vatnsúðunarkerfum í kartöflu- 
görðum, svo og af tækjum til sjálfvirkrar vökvunar í gróðurhúsum, sem svari 
því, að greiddur sé 10% verðtollur. 

46. Að fella niður gjöld af fréttamyndum, sem sjónvarpið er áskrifandi að, svo og 
af áteknum og óáteknum myndsegulböndum fyrir sjónvarp. 

47. Að ákveða, að verja megi alli að 8% af tolltekjum þeim, er innheimtar verða af 
innflutningi, er fellur undir tnr. 85.15.21, til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 

48. Að ákveða, að ýmsar vörur, er bera sama hundraðshluta tolls, í smásendingum 
allt að kr. 10 000.00 að fob-verð:mæti, megi við tollafgreiðslu sameina í eitt toll- 
skrárnúmer. Ráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

49. Að lækka með auglýsingu gjöld af snyrtivörum, sem teljast til nr. 33.06 í tollskrá, 
niður í 50% verðtoll. 

50. Að endurgreiða tollamismun af efnivörum: 
á. Til framleiðslu á rafmagnseldavélum, bökunar- og steikarofnum þannig. að 

fram til 1. janúar 1976 verði tollur ekki hærri en 7% af neinni notaðri efni- 
vöru. Frá 1. janúar 1976 að fella niður eða endurgreiða toll af sömu vörum. 

b. Til framleiðslu á rafmagnslýsingartækjum þannig, að fram til 1. janúar 1976 
verði tollur ekki hærri en 18% af neinni notaðri efnivöru annarri en þeirri, 

sem telst til sömu tollskrárnúmera og lamparnir fullgerðir. Frá 1. janúar 
1976 að fella niður eða endurgreiða toll af sömu vörum. 

c. Til framleiðsiu á veiðistöngum og veiðiflugum þannig, að fram til 1. janúar 
1976 verði tollur ekki hærri en 9% af neinni notaðri efnivöru, annarri en 
þeirri, sem telst til tnr. 97.07. Frá 1. janúar 1976 að fella niður eða endurgreiða 
toll af sömu vörum. 

d. Til framteiðslu á Lvöföldu gleri þannig, að fram Hl 1. janúar 1976 verði 
tollur á rakaeyðingarefni, sem telst til nr. 38.19.19, þéttilími í tnr. 32.12.00, 
z„ink-hornum í tnr. 79.06.09 og plastþvnnum í lnr. 39.02.94 og 39.02.99, ekki 
hærri en 1062. Frá 1. janúar 1976 að fella niður eða endurgreiða toll af 

sömu vörum. . 
ce. Til framleiðslu á sjálfvirkum stilli- og stýribúnaði fyrir skip og vélar þannig, 

að fram til 1. janúar 1976 verði tollur ekki hærri en 4% af neinni notaðri 
efnivöru eða hlutum. Frá 1. janúar 1976 að fella niður eða endurgreiða toll 
á sömu vörum. 

51. Að semja svo um, að gjöld af framangreindum númerum í 1. gr, sem merkt eru 

með stjörnu (*), skuli vera bundin og eigi hærri en þar greinir. Enn fremur 
að gjöld af eftirtöldum númerum skuli ekki vera hærri en hér segir: 

06.01 00 80% 11.01 11 0 
08.05 00 90% 11.01 12 0 
08.12 02. 40% 11.01 22 0 
08.12 03. 40% 11.01 23 0 
08.12 09  40% 11.01 24 0 
10.01 00 0 11.02 21 0 
10.05 00 0 15.07 89 0 80% 
10.06 0 15.10 19 30%
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15.12 09  35% 70.05 00  35% 

18.03 00  40% 70.06 00  35% 

18.04 00  40% 70.07 50% 

18.05 00  50% 70.08 00  50% 

19.03 00 80% 70.10 09  60% 

19.07 00  80% 73.09 00  15% 
19.08 00 - 80% 73.10 11  15% 
20.07 01 409 73.10 19  35% 

21.05 00 100% 73.10 21  35% 
21.07 01  40% 73.10 23  35% 
22.05 01 20% 73.10 29  15% 

2205 02  20% 7311 10  15% 
22.05 03  20% 7311 20 O 15% 

22.05 09  20% 73.12 00  15% 

22.09 05  20% 73.13 10  15% 

22.09 09  20% 73.13 20  16% 

23.07 00 0 73.13 30  15% 

28.30 01  20% 73.13 $1 15% 

30.04 00  35% 73.13 59  15% 

21.04 22 0 73.15 82  15% 

32.05 00  25% 73.18 31  15% 
32.07 00  25% 73.27 02  20% 
32.09 09  60% 78.04 01  15% 
32.12 00  680% 82.02 00  35% 
33.06 02 125% 82.03 00  35% 

33.06 03 125% 82.05 00  35% 
33.06 04 125% 82.06 00  35% 
34.02 01 110% 83.07 05  70% 
34.02 09 110% 84.09 00  25% 

3707 00 1 kg50 kr. 84.19 09  25% 
38.19 19  50% 4.23 09  25% 
39.02 87  35% 84.30 05  10% 

39.02 99  40% %4.32 00  25% 
39.07 89 70% 84.35 00  25% 
40.09 35% 84.36 00  25% 
44.23 01  40% 84.37 01  25% 

53.07 50% 84.37 09  25% 
55.09 23  50% 84.40 11  35% 
58.04 30  65% 84.42 00 25% 

64.01 01  25% 84.45 00  25% 
64.02 01 80% 84.47 01  25% 

64.02 09  80% 84.49 00  25% 

64.06 00 100% 84.59 23  25% 

69.11 00 100% 85.05 00  35% 

69.12 00 100% 87.07 00  25% 
70.04 00  35% 90.16 00  35% 

52. Að endurgreiða, með nánar ákveðnum skilyrðum, gjöld af efni til framleiðslu 

rafagnatækja; einnig gjöld af efni til rafbúnaðar til húshitunar og rafmagns- 

vatnshitunartækja (tnr. 85.12.02 og 85.12.06).
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öð. Að endurgreiða mismun á gjöldum innfluttra bifreiða, sem eftir innflutning 
verður breytt í slökkvibifreiðar, sem svari því, að 15% tollur sé innheimtur af 
bifreiðunum. 
Að endurgreiða eða lækka í 50% toll af borðbúnaði í tnr. 69.11.00, 70.13.00, 
73.38.11, 73.38.19, 82.09.01 og 82.14.00, sem fluttur er inn af hótel- og veitinga- 

húsaeigendum, enda sé varan greinilega merkt og ætluð til veitingarekstrar. 

Að lækka gjöld af nokkrum hráefnum til sælgætisframleiðslu. 
Að endurgreiða með nánar ákveðnum skilyrðum gjöld af efni, vélum og tækj- 
um í hitaveitur. 
Að endurgreiða samkvæmt sérstökum reglum gjöld af nyýsitækjum, til notkunar 
í skólum, þ. e. 8 mm og 16 mm kvikmyndasýningartækjum, skvyggnu- og mynd- 
ræmutækjum, myndvörpum, myndsýnum, sýningartjöldum, hljóð- og mynd- 
segulbandstækjum og tækjum í tungumálastofur. 
Að fella niður aðflutningsgjöld af skíðalyftum eftir nánari ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins. 
Að lækka í 7% aðflutningsgjöld af reykháfum fiskimjölsverksmiðja, sem settir 
verða upp vegna krafna frá heilbrigðisyfirvöldum. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður eða endurgreiða gjöld af hr: 
efnum og vélum til iðnaðar, sem tollafgreidd hafa verið á tímabilinu 1. janúar 
1974 til gildistöku laga þessara, þannig, að mismunur gjalda af fyrrgreindum 
vörum samkvæmt lögum nr. 1/1970, um tollskrá o. fl, og gjalda, eins og þau 
verða ákveðin með lögum þessum, verði felldur niður eða endurgreiddur eftir 
nánari reglum, sem fjármálaráðuneytið setur. Skal niðurfellingin eða endur- 
greiðslan, eftir því sem við á, einnig ná til mismunar greidds söluskatts við 
innflutning samkvæmt ofanrituðu.
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D. 

Vörur úr viðgerð og annarri aðvinnslu. 

4. gr. 

Nú eru munir sendir til útlanda til viðgerðar, þvotta, bleikjunar, litunar, gyll- 

ingar, silfrunar eða annarrar aðvinnslu, og þeir breyta ekki svo eðli sínu við að- 

vinnsluna, að úr verði nýir hlutir, og við útflutning og innflutning munanna er 

fullnægt þeim skilyrðum, sem um ræðir í niðurlagi þessarar málsgr., og skal þá 

greiða af aðvinnslukostnaðinum, að viðbættum sendingarkostnaðinum báðar leiðir, 

þann hundraðshluta í aðflutningsgjöld, sem sams konar erlend aðflutt vara ber eftir 

tollskránni, þó ekki lægri verðtoll en 5%. Ef sams konar erlendar aðfluttar vörur 

eru undanþegnar gjöldum, skal greiða af mununum 5% af fyrrnefndum kostnaði, 

að viðbættum sendingarkostnaði báðar leiðir. Undanþága sú, sem felst í þessum 

ákvæðum, er þó þeim skilyrðum bundin, að mumirnir séu sýndir tollstarfsmanni, 

áður en þeir eru fluttir til útlanda, tollstarfsmaður þessi votti, að munir þessir hafi 

verið sýndir honum, og hann skrái lýsingu á mununum á vottorðið og að vottorð 

þetta sé lagt fram fyrir þann tollstarfsmann, sem annast tollmeðferð munanna við 

innflutning. 
Ef hins vegar munir þeir, sem sendir eru fl útlanda til aðvinnslu, breyta svo 

eðli sínu við aðvinnsluna, að úr verði nýir hlutir, skal greiða af þeim gjöld eftir 

tollskránni eins og um væri að ræða erlenda aðflutta vöru. 

Undanþegnar framangreindu gjaldi eru viðgerðir á Íslenskum skipum, bátum og 

flugvélum, sem fram fara erlendis. Af vélum, sem settar eru í íslensk skip erlendis, 

skal þó greiða jafnhá gjöld og af sams konar innfluttum vélum, enda sé ekki um 

nýbyggingu að ræða. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að endurgreiða gjald það, sem um ræðir í 

þessari grein, af aðvinnslukostnaði íslenskra framleiðslu- og iðnaðarvara erlendis, 

enda geti sá hluti aðvinnslunnar ekki farið fram hér á landi.
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TI. 

Tollmeðferð o. fl. 

A. 

Tollverð vara og verðtollun. 

5. gr. 
Tollverð (tollreikningsverð)  verðtollsskyldrar vöru er eðlisverð (normal- 

verð) hennar, og er með því átt við það verð, sem myndi fást fyrir vöruna á frjáls- 
um markaði í viðskiptum kaupanda og seljanda, sem eru hvorir öðrum óháðir, á 
þeim tíma, sem varan er tekin til tollmeðferðar. 

Við ákvörðun eðlisverðs skal við það miðað, 
á. að varan sé afhent kaupanda á innflutningsstað í innflutningslandinu, 
b. að seljandi beri allan kostnað, gjöld og önnur útgjöld við sölu og flutning vör- 

unnar til innflutningsstaðar og afhendingu hennar þar, en 
c. kaupandi greiði alla tolla og önnur gjöld, sem falla á vöruna í innflutnings- 

landinu. 
Innflutningsstaður vöru telst sá staður, þar sem hún er affermd úr farartæki, 

sem flutti hana til landsins. 

. 6. gr. 
Kostnaður sá, gjöld og önnur útgjöld, sem greind eru í b-lið 2. málsgr. 5. 

greinar, skulu innifalin í eðlisverði, og telst þar til m. a.: 
1. Flutningsgjald og annar flutningskostnaður. 

Vátrygging. 
Umsýsluþóknun. 
Miðlaraþóknun. 
Kostnaður, gjöld og önnur útgjöld við að gefa út utan innflutningslandsins skjöl, 
sem nauðsynleg eru við flutning vöru þangað, þar með talin gjöld til ræðis- 
manna. 

6. Tollar og önnur gjöld, sem falla á vöru utan innflutningslandsins, að frádregn- 
um endurgreiðsluupphæðum. 

7. Umbúðakostnaður, vinnulaun og annar kostnaður við umbúðir. 
8. Fermingarkostnaður. 

Ef vara er send lengra en til fyrstu tollhafnar, er hægt hefði verið að afferma 
hana á, má draga frá flutningsgjaldsauka þann og sendingarkostnað, sem sá fram- 
haldsflutningur hefur valdið, et gerð er fullnægjandi grein fyrir þeim kostnaðar- 
auka. Þá skal og heimilt með sama skilyrði að draga frá þann hluta flutnings- 
gjalds, sem greiddur er vegna slæmrar aðstöðu við affermingu, eða vegna þess, 
að farartæki affermir á fleiri stöðum en einum, ef gerð er fullnægjandi grein fyrir 
þeim kostnaðarauka. 

Sé vara vernduð með einkaleyfi eða mynsturvernduð, eða hún er flutt hingað 
með erlendu vörumerki eða í því skyni að seljast hér með slíku vörumerki, skal 
eðlisverðið taka til verðmætis réttarins til að nota einkaleyfið, mynstrið eða vöru- 
merkið. 

æ
g
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7. gr. 

Við sölu á frjálsum markaði milli kaupanda og seljanda, sem eru óháðir hvorir 

öðrum, skal við það miðað, 
a. að verðið sé eina endurgjaldið fyrir vöruna, 

b. að það hafi ekki áhrif á verðið, að sérstakt samband, fjárhagslegt, viðskipta- 

legt eða einhvers annars eðlis, hvort heldur er samkvæmt samningi eða á ein- 

hvern annan hátt, sé á milli seljanda eða einhvers aðila í viðskiptalegum tengsl- 

um við hann, annars vegar, og kaupanda eða einhvers aðila í viðskiptalegum 

tengslum við hann, hins vegar, og 

c. að enginn hluti þess arðs, sem hefur orðið til við síðari endursölu, notkun eða 

ráðstöfun vörunnar, falli í hlut seljanda, beint eða óbeint, eða til nokkurs 

annars aðila, sem stendur í viðskiptalegu sambandi við hann. 

Um viðskiptalegt samband tveggja aðila er að ræða, beint eða óbeint, ef 

a. annar þeirra hefur einhverra hagsmuna að gæta í sambandi við viðskipta- 

rekstur eða eignir hins, eða 

b. báðir hafa sameiginlegra hagsmuna að gæta í sambandi við einhvern annan 

viðskiptarekstur eða eignir, eða 

c. einhver þriðji aðili hefur hagsmuna að gæta í sambandi við viðskiptarekstur 

eð: eignir þeirra beggja. 
Þegar um kaup á vöru er að ræða, skal yfirleitt leggja hið umsamda kaupverð 

til grundvallar, þó með þeim leiðréttingum, sem kunna að vera nauðsynlegar til 

þess að færa vöruna til rétts eðlis- og tollverðs samkvæmt lögum þessum. 

Við leiðréttingu á verði má, þegar sérstaklega stendur á, t. d. þegar vara er 

flutt inn af dótturfyrirtæki eða útibúi, hafa hliðsjón af því verði, sem innflytjandi 

fær fyrir hana í endursölu. 

Því aðeins skal leiðrétta tollverð vegna verðbreytinga á vörum, sem keyptar 

eru til landsins. að lengri tími en 6 mánuðir líði frá því, að kaup eru gerð, og þar 

til vörurnar eru teknar til tollmeðferðar. 

8. gr. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að setja nánari ákvæði um ákvörðun eðlis- 

og tollverðs, m. a. að ákveða, hvers konar afsláttur skuli undanþeginn tolli, hvað 

sé eðlilegt flutningsgjald í eðlis- og tollverði og aðrir eðlilegir kostnaðarliðir í þeim 

verðum. 

9. gr. 

Ef ekki fást fullnægjandi gögn um verð vöru, skal verðtollur greiddur af verði, 

sem svarar Hl verðs á sams konar vöru eða vöru af svipuðu tagi, með umbúðum, 

en án tolls, frá heildsala til smásala hér á landi á þeim tíma, sem vara fer til toll- 

meðferðar. 

10. gr. 

Nú telja tollstarfsmenn við tollmeðferð vöru, að verð það, sem tilgreint er Í 

aðflutningsskýrslu og staðfest kann að vera með framlögðum skjölum, sé ekki hið 

rétta tollverð hennar, og skulu þeir þá ákveða verðið í samræmi við ákvæði laga 

þessara. Sama gildir, ef ekkert verð á vörunni er tilgreint. 

Þurfi að fara fram mat á vörunni í þessu skyni, er tollyfirvaldi þó jafnan 

heimilt að láta dómkveðja menn til að framkvæma matið á kostnað viðtakanda. Skal 

það einkum gert, ef viðtakandi vöru finnst ekki, viðtöku hennar er neitað, vara 

er til muna skemmd eða matið þykir aðeins vera á færi sérfróðra manna. 

Ff viðtakandi vöru telur sig ekki geta sætt sig við það verð, sem ákveðið hefur 

verið samkv. 1. og 2. málsgr., getur hann gert kröfu um yfirmat á henni, en gera skal
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hann skriflega kröfu um matið til tollyfirvalds, áður en það afhendir eða sam- 
þykkir að afhenda megi viðtakanda vöruna. Tollyfirvald getur einnig krafist yfir- 
mats innan sama tíma. Eftir að fram er komin krafa um yfirmat, skal tollyfirvald 
gera ráðstafanir til, að matið verði framkvæmt, en það skulu gera þrír óvilhallir, 
dómkvaddir menn, og skulu þeir tilkynna viðtakanda vöru og tollyfirvaldi, hvar 
og hvenær matsgerð skuli fara fram. Matsmenn skulu ákveða verð vörunnar eftir 
ákvæðum laga þessara um tollverð eftir því, sem við verður komið, og skal úr- 
skurður þeirra vera endanlega bindandi fyrir báða aðila. Sá, sem yfirmats krefst, 
skal greiða matskostnaðinn, nema matið gangi honum í vil. Ákvæði 28. gr. laga 

um tollheimtu og tolleftirlit skulu gilda eftir því, sem við á um matskostnað. 
Nú fær innflytjandi vöru bætur fyrir skemmdir eða rýrnun, sem verða á 

vöru á leið hingað til lands, við affermingu eða í vörslum tollyfirvalda eða í 
viðurkenndum tollvörugeymslum farmflytjanda, áður en hún er afhent honum, og 
hann eða aðrir eiga ekki sök á skemmdunum eða rýrnuninni, og má þá tollyfir- 
vald lækka tollverð vörunnar sem svarar bótunum, enda hafi tollstarfsmenn verið 
viðstaddir matsgerðina og telji bæturnar ekki of háar eftir ásigkomulagi vörunnar. 

11. gr. 
Nú er tollverð vöru eða einhver hluti þess tilgreint í erlendri mynt, og skal 

þá því eða þeim hluta þess við ákvörðun tollverðs breytt í innlenda fjárhæð. Skal 
farið eftir því sölugengi, sem skráð er á hinni erlendu mynt í bönkum hér á landi, 
þegar varan er tekin til tollmeðferðar, sbr. 14. gr. Bönkum og útibúum þeirra er 
skylt að gefa tollstarfsmönnum upplýsingar um gengi, er þeir æskja. Nú er ekkert 
gengi skráð hér í bönkum á einhverri mynt eða ekki næst vitneskja um það, og 
skal þá breyta tollverði eftir því gengi, sem fjármálaráðuneytið ákveður. 

12. gr. 
Ef verð vara, sem greiða ber af mismunandi háan verðtoll, er tilgreint í einni 

fjárhæð, skal greiða af öllum vörunum þann verðtollshundraðshluta, sem hvílir á 

þeirri af vörunum, sem ber hæstan verðtoll. 
Þetta gildir þó ekki um ósundurliðaðan flulningskostnað fyrir sundurleitar 

vörur, ef viðtakandi afhendir til tollmeðferðar vörureikning, sem að minnsta kosti 
tilgreinir verð hverrar einstakrar vöru á innkaupsstað, og skiptir á aðflutninsgs- 
skýrslu hinum ósundurliðaða flutningskostnaði niður á milli innkaupsverðs var- 
anna innbyrðis. 

13. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að mæla svo fyrir með auglýsingu eða í reglu- 

gerð, að greiða skuli tiltekna tollfjárhæð af hverri einstakri nánar tilgreindri vöru, 
sem tollskyld telst í farangri farþega og áhafna, í stað venjulegra gjalda samkvæmt 
tollskránni. 

Fjármálaráðuneytinu skal einnig heimilt að setja sérstakar reglur um mat á 
notuðum bifreiðum til tollverðs. Má ráðuneytið m. a. ákveða, að tollverðið miðist 
við verð Þbifreiðanna nýrra að frádregnum tilteknum hundraðshluta fyrir hvert 
ár eða hluta úr ári af aldri þeirra. 

14. gr. 
Um greiðslustað, gjalddaga og lögvernd aðflutningsgjalda fer eftir ákvæðum 

laga um tollheimtu og tolleftirlit. 
Þó skal, er breyting verður á aðflulningsgjöldum og ekki er sérstaklega mælt 

fyrir á annan veg, taka hin nýju aðflutningsgjöld af þeim vörum, er eigi hafa verið 
teknar til tollmeðferðar, er breytingin öðlast gildi, þó að inn hafi verið fluttar fyrir 

A 97
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breytinguna. Í þessu sambandi telst vara tekin til tollmeðferðar, þegar fyrir hendi er 

eitthvert þeirra tilvika, sem um ræðir í 1— 4. tölulið hér á eftir: 

1. Hlutaðeigandi tollstofnun hefur tekið við skjölum þeim yfir vöruna, sem af- 
henda ber þangað vegna tollmeðferðar hennar, enda fullnægi skjölin að öllu 
leyti þeim skilyrðum, sem þurfa að vera fyrir hendi, til þess að hægt sé að 

tollafgreiða vöruna þegar í stað. 
2. "Tollyfirvald hefur afhent eða leyft að afhenda vöruna gegn tryggingu, sbr. 21. gr. 

laga þessara. 
%. Endursendingarskírteini hefur verið gefið út um vöruna samkvæmt 30. gr. laga 

um tollheimtu og tolleftirlil. 
Tollyfirvald lætur selja vöruna á uppboði til lúkningar aðflutningsgjöldum, 

sbr. 28. gr. laga um tollheimtu og tolleftirlit. 
Ef aðflutningsgjöld lækka, eftir að skjöl eru afhent samkv. 1. tölulið, en áður 

en tollafgreiðsla fer fram, skal þó greiða hin lægri gjöld. 
Nú hefur vara komist í hendur viðlakanda, án þess að hún hafi verið toll- 

afgreidd og án leyfis tollyfirvalda, og skal þá heimilt að innheimta af henni hæstu 
aðflutningsgjöld, er í gildi hafa verið fyrir vöru þeirrar tegundar á tímabilinu frá 
því varan var flutt inn, þar til aðflutningsgjöld eru að fullu greidd af henni.
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B. 

Aöðflutningsskýrsla. 

15. gr. 
Áður en viðtakandi (innflyljandi, eigandi eða annar) vitjar innfluttrar vöru 

eða sendingar, skal hann afhenda hlutaðeigandi tollyfirvaldi skriflega skyrslu 

(aðflutningsskýrslu) um vöruna eða sendinguna. Enn fremur skal hann framvísa 

eða láta framvísa vörunni eða innihaldi sendingarinnar fyrir tollslarfsmönnum 

til skoðunar. Þetta tekur þó ekki til sendinga, sem póststofnanir — eftir nánari 

reglum settum af fjármálaráðuneytinu —- mega afhenda beint til viðtakenda. Fjár- 

málaráðuneytið hefur þó heimild til að mæla svo fyrir, að ekki þurfi að gefa skrif- 

lega skýrslu um vörur eða sendingar af vissu lagi, sem ekki eru á farmskrá, svo 

og að fresta framvísunarskyldu viðtakenda á vörum eða innihaldi sendinga fyrir 

tollstarfsmönnum til skoðunar. 
Viðtakanda vöru er heimilt að telja gjald fyrir framvísun vörunnar í kostn- 

aðarverði vöru, samkvæmt gjaldskrá, sem ráðuneytið samþykkir. 

16. gr. 
Eftirtalin atriði skal viðtakandi lilgreina í aðflutningsskýrslu: 
Nafn viðtakanda eða firma hans og heimilisfang. 
Hvernig varan eða vörurnar eru komnar til þess staðar, þar sem tollafgreiðslan 
á að fara fram, og hvenær þær komu þangað (heiti farartækis, komudagur 
o. þ. h.). 

3. Stykkjafjölda og tegund umbúða, ef vara eða sending er í umbúðum. 
4. Auðkenni á stykkjum (nöfn, merki, númer o. s. frv.). 
5. Tollskrárnúmer hverrar einstakrar vörutegundar, með fullri 6 stafa tölu. 
6 
7 
8 

19 
= 

. Í hvaða landi vara er framleidd og í hvaða landi hún er keypt. 
Tegund vara eða vöru sem nákvæmast. 
Brúttó- og/eða nettóþyngd hverrar einstakrar vörutegundar eftir því sem nánar 
er ákveðið af fjármálaráðuneytinu. Enn fremur stykkjatölu, lítratölu eða rúm- 
mál vörusendingar, þar sem það á við, samkvæmt nánari ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins. 

9. Verð eða verðmæti hverrar einstakrar vöru kominnar um borð í farartæki, sem 

flytur hana hingað til lands (fob-verð eða fob-verðmæti), bæði í erlendri og 
innlendri mynt. 

10. Flutningsgjald hverrar einstakrar vöru og skal tilgreina það án sérstaks af- 
sláttar. 

11. Vátryggingariðgjald, miðlaraþóknun, umboðslaun (þonnun fyrir innkaup vöru) 
og annan kostnað á leiðinni hingað til lands sérstaklega fyrir einstaka vöru 
án sérstaks afsláttar. 

12. Önnur atriði, sem fjármálaráðuneytinu þykir ástæða til, að tekin séu upp í að- 
flutningsskýrslu, og varða innkaup, viðskipti, innflutning, vöru, sendingu o. þ. h. 
og eyðublöð þau, sem gerð eru fyrir aðflutningsskýrslur, gera ráð fyrir, að 
svarað verði um þessi atriði. 
Þá skal vera í aðflutningsskýrslu eftirgreind yfirlýsing viðtakanda, eða sams 
konar yfirlýsing vera skráð af honum á framlagðan vörureikning, þar sem hann 
lýsir því yfir, að viðlagðri ábyrgð að lögum, sbr. 37. gr. þessara laga. 
að framlagður vörureikningur og önnur framlögð skjöl séu rétt, 
að hið tilgreinda tollverð í skýrslunni sé í samræmi við ákvæði 57. gr. þessara 

laga,



Nr. 06. 212 5. mars 1974. 

að öll sölu- og viðtökuskilyrði séu tilgreind í vörureikningnum og/eða skýrsl- 

unni, 
að frá tollverðinu í skýrslunni hafi ekki verið og sé ekki dreginn afsláttur eða 

önnur verðhækkun, sem ekki komi greinilega fram í vörureikningnum og/eða 

skýrslunni, 
að hann viti ekki til þess, að hið tilgreinda söluverð á vörureikningnum sé 

undir markaðsverði erlendis á þeim stað og tíma, sem kaup voru gerð. 

Í stað þess eða jafnframt því að lollflokkun vara, umreikningsverð erlendrar 

myntar, tollverð og aðflutningsgjöld séu tilgreind í framlagðri aðflutnings- 

skýrslu, má setja fyrirmæli um það, að þessi alriði skuli vera skráð á fram- 

lagðan vörureikning. 
Fjármálaráðuneytið má selja nánari fyrirmæli um aðflulningsskýrslur og 

ákveða, hvað þær skuli afhentar í mörgum eintökum. 
Nú verður ákveðið í lögum, að hver einstaklingur og hvert fyrirtæki skuli hafa 

auðkennisnúmer, og er fjármálaráðuneytinu þá heimilt að mæla svo fyrir, að sér- 
hver innflytjandi skuli tilgreina númer sitt á aðflutningsskýrslu, og að skjöl skuli 
ekki tekin til tollmeðferðar, nema þessari skyldu sé fullnægt. Jafnframt getur 
fjármálaráðuneytið ákveðið, að tollyfirvald geti krafist þess af innflytjanda, að hann 
framvísi skírteini til sönnunar því, að rétt númer sé tilgreint á aðflutningsskýrslu. 

17. gr. 

Tollyfirvald getur neitað að taka við skjölum til tollmeðferðar, ef aðflutnings- 
skýrslueyðublað er ekki rétt og nákvæmlega útfyllt, tilskilin gögn ekki afhent, eða 
öðrum settum skilyrðum ekki fullnægt. 

Ef síðar kemur í ljós, að afhentum skjölum er áfátt, getur tollstofnun neitað 

um tollafgreiðslu, uns úr er bætt.
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C. 
Vörureikningar og önnur staðfestingarskjöl. 

18. gr. 
Viðtakendur eru skyldir til að afhenda til tollmeðferðar með aðflutningsskýrslu 

frumrit eða samrit af sölu- eða vörureikningi yfir hina innfluttu vöru eða send- 
ingu, og skal tollyfirvald halda þessu reikningseintaki eftir. 

Sé vara eða sending endanlega seld hingað tl lands, skal sölureikningurinn 
undirritaður af seljanda eða þeim, er samkvæmt lögum í landi seljanda hefur rétt 
til að skuldbinda hann eða firma hans. Þá skal sölureikningurinn tilgreina eftir- 
talin atriði: 

I. Nafn og heimili sendanda. 
2. Hvar og hvenær reikningurinn er gefinn úl. Enn fremur hvaða dag sending er 

afhent til flutnings áleiðis til Íslands og með hvaða farartæki. 
3. Nafn og heimili kaupanda. 
á. Tölu stykkja og þunga þeirra með umbúðum, tegund umbúða, nöfn, merki, 

númer 0. þ. h. á stykkjum, og séu í sendingu, sem í eru fleiri en eitt stykki, 
tvær eða fleiri vörutegundir, skal tilgreina á reikningnum, hvaða vörur séu í 
hverju stykki og hvernig það stykki sé merkt og hver sé þungi þess. 

5. Nöfn þeirra vörutegunda, sem reikningurinn hljóðar um, og má ekki nota verð- 
eða vörulistanúmer o. þ. h. í stað vörulegundarheila. 

6. Framleiðsluland vörunnar. 
7. Söluverð hverrar einstakrar vörulegundar, bæði einingar- og heildarverð, og 

skulu allir töluliðir reikningsins lagðir saman og aðalupphæð hans skýrt til- 
greind. 

8. Nettóþyngd hverrar einstakrar vörutegundar í sendingu, svo og stykkjatölu. 

9. Afslátt og annan frádrátt, sem er veiltur, upphæð hans og hvers vegna frádrátt- 
urinn er gerður, og nægja þar ekki almenn orðatiltæki, eins og t. d. verslunar- 
afsláttur o. þ. h. 

10. Hvenær sala fór fram, hvernig vara er seld (fob, ef, cif o. þ. h.) og í hvaða 
mynt reikningsverð er tilgreint. 

11. Greiðsluskilmála og önnur greiðsluskilyrði. 
12. Yfirlýsing seljanda um það, 

að aðeins einn vörureikningur sé gefinn út yfir allar þær vörur, sem séu í 
sendingu með tilgreindu farartæki, 

að vörurnar séu tilgreindar með því verði, sem þær séu seldar fyrir, og 
að hann viti ekki til þess, að hið tilgreinda verð sé lægra en markaðsverðið 

á sams konar vörum eða vörum af svipuðu lagi til útflutnings á þeim 
stað og tíma, sem kaup voru gerð. Sé markaðsverðið lægra, skal einnig 
tilgreina það á reikningnum. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að mæla svo fyrir með auglýsingu eða reglu- 
gerð, að viðtakendur aðfluttra vara skuli sjá svo um, að vörureikningur tilgreini 
nákvæmlega tollskrárnúmer vara, samkvæmt Brússel-tollnafnaskránni. 

Nú er vara ekki endanlega seld hingað til lands, og skal þá vörureikningurinn, 
sem afhenda skal til tollmeðferðar með aðflutningsskýrslunni, vera gerður og undir- 
ritaður af sendanda vöru eða sendingar erlendis, og skal vörureikningurinn til- 
greina, eftir því sem við á, sömu atriði og sölureikningar yfir selda vöru, sbr. 
1— 11. tölulið 2. málsgr. þessarar gr. Sem verðmæti skal tilgreina markaðsverðið 
á sams konar vörum eða vörum af svipuðu tagi til útflutnings á þeim stað og



Nr. 6. 214 5. mars 1974. 

tíma, sem sendingin er send til Íslands, og hafi vara ekki verið til sölu eða að öðru 

leyti á markaði, skal tilgreina framleiðsluverð hennar eða áætlað notagildi, ásamt 

áætlaðri hæfilegri álagningu. 

Einn og sami sölu- eða vörureikningur skal vera fyrir hverja innflutta send- 

ingu (þ. e. einn sölu- eða vörureikningur yfir vöru eða sendingu á einu og sama 

farmskírteini, fylgibréfi eða öðru flutningsskírteini . Annist sendandi erlendis inn- 

kaup hjá einum eða fleiri aðilum fyrir viðtakanda hérlendis, skal sendandi láta 

fylgja sendingunni einn heildarreikning yfir innkaupin, þóknun sína og annan 

útlagðan kostnað á sendingarstað, ásamt sölu- eða vörureikningi frá hverjum ein- 

stökum aðila, sem keypt er hjá, og skulu þessir reikningar afhentir Úl tollmeð- 

ferðar ásamt heildarreikningi. Þessir einstöku sölu- eða vörureikningar skulu að 

öðru leyti fullnægja fyrirmælum þessarar greinar um einstök atriði. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að mæla svo fyrir í auglýsingu eða með reglu- 

gerð, að tilgreina skuli í vörureikningum fleiri atriði en talin eru í þessari grein, 

svo og skal ráðuneytinu heimilt að veita undanþágu frá einstökum atriðum í henni, 

ef þurfa þykir. 
19. gr. 

Viðtakendur vöru eru skyldir til að afhenda til tollmeðferðar með aðflutnings- 

skýrslu farmskírteini, fylgibréf eða annað flutningsskirteini, reikning yfir umbúða- 

kostnað, pökkunarlista, efnagreiningu og önnur skjöl og gögn, sem geta verið til 

staðfeslingar þeim atriðum, sem tilgreind eru í aðflutningsskýrslu og sölu- eða vöru- 

reikningi, eða fela í sér upplýsingar um tegund vöru, samsetningar hennar, magn 

og verð. Krefjast má þess, að farmskírteini, fylgibréf eða annað flulningsskirteini 

sé afhent í tvíriti, og má tollstofnunin þá halda öðru eftir. Gera má hún afrit af 

staðfestingarskjölum, ef ástæða þykir til. 

Nú gerist Ísland aðili að alþjóðasamningi um niðurfellingu eða lækkun á 

gjöldum af vörum með uppruna í ákveðnum löndum, og má þá binda slíka tollmeð- 

ferð því skilyrði, að innflytjandi leggi fram nauðsynlegar upplýsingar og sannanir 

fyrir uppruna varanna. Fjármálaráðherra setur nánari reglur um þetta atriði ásamt 

því, hvernig nauðsynlegustu eftirliti verði við komið. 

20. gr. 

Ef viðtakandi vöru eða sendingar leggur ekki fram til tollmeðferðar gögn þau, 

sem Í8. og 19. gr. taka til, eða sölu- eða vörureikningur tilgreinir ekki þau atriði, 

sem fyrirskipuð er í 18. gr. og verulegu máli skipta, skal greiða verðtoll af þvi 

tollverði, sem ákveðið verður eftir reglum laga þessara, með 10% viðauka við það. 

Ef ekki er um venjulega verslunarvöru að ræða, vara er að mun skemmd eða 

alveg sérstaklega stendur á, má tollyfirvald sleppa 10% hækkun á tollverði, sem 

um ræðir í 1. málsgr. þessarar gr. 

21. gr. 
Nú gerir viðlakandi vöru það sennilegt, að hann hafi ekki fengið þau gögn, sem 

18. og 19. gr. taka til, eða þau eru ekki fullnægjandi, og má þá tollyfirvald af- 
henda viðtakanda eða leyfa að afhenda viðtakanda vöru gegn því, að hann greiði 
allan kostnað af tollskoðun og setji þá fjártrvggingu fyrir greiðslu aðflutnings- 
gjalda og kostnaðar, sem tollyfirvald ákveður, og að viðtakandi afhendi þau gögn, 
sem vantar, eða leiðrétti þau gögn, sem misfellur eru á, innan hæfilegs tíma, sem 
tollyfirvald tiltekur. Ef vanefndir verða á því. má tollyfirvald ákveða gjöldin og 
laka fjártrvggingu upp í þau. 

22. gr. 
Ef nauðsynlegt þykir að ganga úr skugga um það, hvort verð eða önnur atriði 

í aðflutningsskýrslum, sölu- eða vörureikningum eða staðfestingargögnum séu eða
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hafi verið rétt tilgreind, er tollstjóra he:milt að krefjast aðgangs að verslunar- 
bókum hlutaðeiganda, bréfaviðskiptum og öðrum skjölum, sem að dómi hans geta 
veitt upplýsingar um nefnd atriði. 

23. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að ákveða með reglugerð, að viðtakandi vöru 

skuli, innan ákveðinna tímamarka frá komudegi hennar til landsins, afhenda til 

tollmeðferðar fullgild aðflutningsskjöl um vöruna eða tHltekin skjöl um hana. Má 
leggja viðurlög við því, ef þeirri skyldu er ekki fullnægt, svo sem greiðslu dráttar- 
vaxta. dagsektir og stöðvun tollafgreiðslu til hlutaðeigandi aðila. 

21. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að koma á sérslöku vörureikningseftirliti til 

athugunar á því, hvort verð það, sem tilgreint er á vörureikningi, sé undir eðlilegu 
verði, eða hvort um undirboð o. þ. h. sé að ræða. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari fyrirmæli um slíkt eftirlit. 

25. gr. 
Við tollskoðun er tolleftirlitinu heimilt að taka og halda eftir nauðsynlegum 

sýnishornum af vörunni. 

Sýnishorn þessi skulu geymd í sérstöku sýnishornasafni við tollstjóraembættið 
i Reykjavík, og skal gefa þaðan upplýsingar um tollflokkun varanna. 

Fjármálaráðherra setur nánari fyrirmæli um sýnishornasafnið.
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D. 

Undirboðs- og jöfnunartollar. 

26. gr. 
Nú má ætla, að erlend vara sé flutt inn eða boðin fram með undirboðskjörun 

(dumping) og slíkt geti stofnað innlendum atvinnurekstri í hættu eða torveldað 
hann að mun, og má þá fjármálaráðherra leggja á sérstakan undirboðstoll til að 
hamla gegn slíkum viðskiptum. 

Þá má fjármálaráðherra í sama skyni og með sömu skilyrðum leggja á sér- 
stakan jöfnunartoll, ef ætla má, að útflulningsverðlaun, uppbætur, endurgreiðslur 
o. þ. h. erlendis hafi sams konar áhrif hér á landi og getið er í 1. málsgr. þessarar gr. 

Ákvarðanir fjármálaráðherra um þetta efni taka gildi frá og með þeim degi, sem 
þær eru birtar í A-deild Stjórnartíðinda. 

Undirboðs- og jöfnunartolla má ekki leggja á til lengri tíma en 6 mánaða í senn. 

27. gr. 
Með undirboði eða undirboðskjörum í lögum þessum er átt við það, ef erlend 

vara er flutt inn eða boðin fram 
a. á verði, sem er lægra en sambærilegt verð í útflutningslandinu á tilsvarandi 

vöru við venjuleg viðskiptaskilyrði, eða 
b. ef slíkt verð er ekki fyrir hendi í útflutningslandinu, þá annaðhvort 

1. á verði, sem er lægra en hæsta útflutningsverð á tilsvarandi vöru til ein- 
hvers annars lands, eða 

2. á verði, sem er lægra en framleiðslukostnaður vörunnar í upprunalandinu, 
að viðbættu sanngjörnu álagi fyrir sölukostnaði og ágóða. 

Við samanburð þann, er um ræðir í 1. málsgr., skal taka tillit til mismunandi 
sölu- og afgreiðsluhátta, flutningskostnaðar, skalta og annars slíks aðstöðumunar, 
sem skipt getur máli. 

28. gr. 
Undirboðstollur má ekki vera hærri en sem svarar undirboðinu, þ. ce. a. s, mis- 

muninum á undirboðsverðinu og verðinu, sem tekið er til samanburðar. 
Töfnunartollur má ekki vera hærri en sem svarar greiðslum eða uppbótum, 

sem beint eða óbeint eru látnar í té í sambandi við framleiðslu, vinnslu, útflutning 

eða flutning varanna. 

29. gr. 
Leggja má undirboðs- og jöfnunartolla eftir framangreindum ákvæðum á eina 

eða fleiri vörur eða vörutegundir, á vörur frá einum eða fleiri sendendum eða 
vörur frá einu eða fleiri löndum. 

Undirboðs- og jöfnunartolla má leggja á til bráðabirgða, þar til nánari upp- 
lýsingar liggja fyrir, ef ætla má, að dráttur kunni að valda tjóni. Slíka bráða- 
birgða undirboðs- og jöfnunartolla má þó ekki leggja á til lengri tíma en eins 
mánaðar, og skal sá mánaðartími vera innifalinn í þeim 6 mánuðum, sem um 

ræðir í síðustu málsgr. 26. gr., ef um það er að ræða. 
Fjármálaráðherra getur sett nánari ákvæði um undirboðs- og jöfnunartolla 

og um skil á þeim. Njóta skulu tollar þessir sömu lögverndar og aðflutnings- 
gjöld samkvæmt tollalögum. 

30. gr. 
Fjármálaráðherra skal, svo fljótt sem unnt er, skýra Alþingi frá álagningu 

undirboðs- og jöfnunartolla og ástæðunum fyrir álagningu þeirra.
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ðl. gr. 
Til rannsóknar á því, hvort skilyrði séu fyrir hendi til að leggja á undirboðs- 

og jöfnunartoll, skal fjármálaráðuneytinu heimilt að krefja atvinnurekendur um 
upplýsingar, sem gela skipt máli við ákvörðun tollsins, og ef nauðsyn krefur, getur 
ráðuneytið látið athuga verslunarbækur hlutaðeiganda, bréfaviðskipti og önnur 
skjöl, sem að áliti þess geta skipt máli við tollákvörðunina.
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E. 

Ýmis ákvæði. 

32. gr. 
Nú er lagður á vörumagnstollur, og skal hann þá miðaður við þyngd vöru með 

umbúðum, nema annað sé tekið fram. 
Brot úr tolleiningu, sem nemur helmingi eða meira, skal talið sem heil tolleining. 
Fjármálaráðuneytið getur sett nánari ákvæði um vörumagnstoll, þ. á. m. ákveðið, 

að séu saman í umbúðum vörur, sem mishár vörumagnstollur er á, skuli greiða af 
öllum vörunum þann vörumagnstoll, sem hvílir á þeirri vörunni, sem ber hæstan 
vörumagnstoll. 

Um aðflutningsskýrslur og önnur skjöl viðvíkjandi vörumagnstolli skulu gilda 
sömu reglur og um verðtoll, eftir því sem við á. 

ðð. gr. 
Nú rís ágreiningur um það, hvort tiltekin vara sé gjaldskyld eða gjaldfrjáls 

eftir lögum þessum, eða hvort tiltekin vara skuli teljast fremur til eins en annars 
tollskrárnúmers, og skal þá fjármálaráðherra skera úr þeim ágreiningi, og er sá 
úrskurður fullnaðarúrskurður í málinu. Enn fremur skal fjármálaráðherra eiga 
fullnaðarúrskurð um það, hvað teljast skuli eðlis- og tollverð vöru, markaðsverð 
hennar, eðlilegt flutningsgjald eða annar eðlilegur kostnaður, sem fellur á vöru. 

Fjármálaráðherra er heimilt að skipa sérstaka nefnd og fela henni að gera 
tillögur um úrskurði þá, sem um ræðir í 1. málsgr. þessarar gr. 

Þegar leitað er úrskurðar samkvæmt þessari gr., skulu fylgja erindinu öll þau 
skjöl, sem skipta máli um tollun vöru, s.s. tollreikningur, sölu- eða vörureikningur 
og önnur staðfestingargögn, sem talin eru í 19. gr. laga þessara. Þá skal og senda 
með erindinu sýnishorn af vörunni, en verði því ekki við komið, skal senda ná- 
kvæma teikningu, mynd eða lýsingu á vöru þeirri, sem ágreiningur er um. 

Ráðuneytinu og nefnd þeirri, sem um ræðir í 2. málsgr. þessarar gr., skal 
heimilt að kveðja sér til aðstoðar sérfróða menn, svo og að krefja einstaklinga, 

félög, fyrirtæki og stofnanir um upplýsingar, er nauðsynlegar þykja við flokkun 

vara eða við ákvörðun tollverðs. 

94. gr. 
Viðtakandi aðfluttrar vöru skal inna af hendi eða sjá um þá vinnu og aðstoð, 

sem nauðsynleg er við tollmeðferð vöru, að dómi tollstarfsmanna. 
Tollyfirvaldi er heimilt að ráða ákveðna menn til að láta í té nauðsynlega vinnu 

og aðstoð við tollmeðferð vöru og að krefja viðtakendur um þóknun fyrir þessi 
störf eftir gjaldskrá, sem fjármálaráðuneytið setur. Má neita um tollafgreiðslu, uns 

2 
gjaldið er greitt, en viðtakanda skal heimilt að leggja gjald þetta á vöruna. 

35. gr. 
Aðflutningsgjöld skal innheimta í heilum krónum, þannig að 50 aurar og þar 

yfir telst 1 króna, en lægri upphæð sé sleppt. 

36. gr. 
Tollstjórar skulu, í byrjun hvers mánaðar, senda tollendurskoðuninni og Hag- 

slofunni, hvorri um sig eintak af öllum aðflutningsskýrslum afgreiddum í undan- 

gengnum mánuði. Tollendurskoðunin og Hagstofan kveða nánar á um skil tollyfir- 
valda á aðflutningsskýrslum, þar á meðal um skilafresti.
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F. 

Refsiákvæði. 

97. gr. 
Hver, sem lætur tollyfirvaldi eða tollstofnun í té aðflutningsskýrslu eða vöru- 

reikning með áritaðri yfirlýsingu og öðrum upplýsingum, sbr. 15. og 16. gr., sem 
ekki er í samræmi við innihald sendingar, tegund vöru, magn eða verð, sæti sektum, 
nema hann geti óvéfengjanlega sýnt fram á það, að ósamræmið verði rakið til atriða, 
sem hann eða sá, sem gaf skýrslu fyrir hans hönd, gátu ekki haft áhrif á. 

Ef röng aðflutningsskýrsla er hins vegar látin í té með þeim ásetningi að svíkja 
toll eða önnur gjöld, eða til að losna við þau, eða ef sá, sem skýrslu gaf, hefði átt 
að sjá, að skýrslan gat haft þessi áhrif, varðar það sektum, varðhaldi eða fangelsi 
allt að 6 mánuðum. Samsvarandi refsingu skal sá sæta, sem leggur fram röng gögn 
til staðfestingar því verði, sem upp er gefið í aðflutningsskýrslu, og hann vissi 
eða hlaut að vita, að voru röng og gætu haft framangreind áhrif. 

Tilraun og hlutdeild í brotum samkvæmt þessari grein eru refsiverð, eftir því 
sem segir í TIl. kafla almennra hegningarlaga. 

Auk þeirra refsinga, sem um ræðir í þessari grein, má svipta þann, sem verður 
sekur um þar nefnd brot, leyfi til verslunar um tiltekinn tíma, eða ævilangt, ef 

brot er margítrekað. 

38. gr. 
Tollstarfsmönnum öllum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum al- 

mennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi mönnum 
frá því, er þeir komast að í starfi sínu um verslunarhagi einstakra manna og fyrir- 

tækja, þar með talin hvers konar vitneskja, sem ráða má af samritum af sölu- og 
vörureikningum, sem tollstofnanir halda eftir. 

39. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Frá sama tima falla úr gildi lög nr. 1/1970, um 

tollskrá o. fl., lög nr. 100/1970, lög nr. 17/1971. lög nr. 110/1972 og lög nr. 7/1973, 
um breyting á þeim lögum. 

Gjört í Reykjavík, 5. mars 1974. 

Kristján Eldjárn. 
(L.S) 

Halldór E. Sigurðsson. 
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LÖG 

um skattalega meðferð verðbréfa o. fl., sem ríkissjóður 

selur innanlands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisskuldabréf og spariskirteini, sem gefin verða út skv. 6. gr. LXIII fjárlaga 

fyrir árið 1974, svo og vextir af þeim og verðbætur, skulu undanþegin framtals- 

skyldu og skattlagningu á sama hátt og sparifé, sbr. 21. gr. laga nr. 68/1971. Skulda- 
bréfin og spariskírteinin skulu skráð á nafn eigenda. 

2. gr. 
Happdrættisskuldabréf þau, sem gefin verða út skv. 6. gr. LXVI fjárlaga fyrir 

árið 1974, skulu lúta ákvæðum laga nr. 99/1971 um framtalsfrelsi, skattfrelsi, verð- 

tryggingu og aðra skilmála, eftir því sem við gelur átt. Fjármálaráðherra ákveður 
fjárhæð vinninga í hverjum flokki og setur reglugerðir um einstaka flokka með 
nánari reglum um lánskjör og önnur atriði, er varða framkvæmd fjárlagaheimilda 
og laga þessara. 

3. gr. 
Ákvæði 1. og 2. gr. skulu, eftir því sem við gelur átt, eiga við nýjar útgáfur ríkis- 

skuldabréfa, spariskirteina og happdrættisskuldabréfa ríkissjóðs, sem út kunna að 
verða gefin á grundvelli heimilda í fjárlögum eða öðrum lögum. 

d. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 18. mars 1974. 

Kristján Eldjárn. 

Halldór FE. Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi A 6, nr. 7. Útgáfudagur 15. mars 1974. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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HJÚKRUNARLÖG 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Rétt til að stunda hjúkrun hér á landi og kalla sig hjúkrunarkonu eða hjúkrunar- 

mann hefur sá einn, sem til þess hefur fengið leyfi ráðherra, 

2. gr. 
Leyfi skv. 1. gr. skal veita þeim, sem lokið hefur prófi í hjúkrunarfræðum frá 

hjúkrunarskóla hér á landi eða frá Háskóla Íslands. 
Ráðherra getur og veitt hjúkrunarleyfi öðrum, er lokið hafa jafngildu námi 

erlendis og eru að öðru leyti hæfir að dómi hjúkrunarráðs, er ráðherra skipar. 
Hjúkrunarráð skal skipað 3 mönnum til fjögurra ára og skal einn tilnefndur af 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, einn af menntamálaráðuneyti og einn af 
Hjúkrunarfélagi Íslands. 

Útlendingar, sem sækja um leyfisveitingu, skulu hafa næga kunnáttu í töluðu 
og rituðu íslensku máli. 

3. gr. 
Enginn má kalla sig sérfræðing í hjúkrun, nema hann hafi fengið til þess leyfi 

ráðherra. 
Ráðherra setur reglugerð um skilyrði til að öðlast sérfræðileyfi að fengnum 

tillögum hjúkrunarráðs. Hjúkrunarfélag Íslands skal tilnefna tvær sérfróðar hjúkr- 
unarkonur eða hjúkrunarmenn til þátttöku með ráðinu í meðferð einstakra mála, 
er varða sérgrein þeirra, og fá þau þá atkvæðisrétt í ráðinu. 

Hjúkrunarráð skal einnig fjalla um veitingu sérfræðileyfa. 

4. gr. 

Ekki má ráða aðra en hjúkrunarkonur eða hjúkrunarmenn samkv. 1. gr. til 
sjálfstæðra hjúkrunarstarfa við sjúkrastofnanir, elliheimili, heilsuvernd eða hjúkrun 
í heimahúsum. 

5. gr. 
Hjúkrunarkonu og hjúkrunarmanni ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda 

þekkingu sinni og tileinka sér þær nýjungar, er varða hjúkrun. 
Ráðherra getur sett reglur um viðhaldsmenntun. 

6. gr. 
Hjúkrunarkonu og hjúkrunarmanni er skylt að gæta fyllstu þagmælsku um öll 

einkamál, er þau fá vitneskju um í starfi sínu, nema lög bjóði annað, og helst þagnar- 
skyldan, þótt þau láti af starfi. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Skylda til þess að bera vitni fyrir rétti er takmörkuð í samræmi við þetta og 

ákvæði réttarfarslaga um vitnaskyldu embættis- og sýslunarmanna og sérákvæði 

slíkra laga um lækna. 

7. gr. 

Ef hjúkrunarkona eða hjúkrunarmaður vanrækir skyldur sínar eða brýtur 

gegn heilbrigðislöggjöf landsins að dómi landlæknis, skal landlæknir áminna þau. 

Komi áminningin ekki að haldi, leggur landlæknir málið fyrir ráðherra. Getur þá 

ráðherra úrskurðað, að hlutaðeigandi skuli sviptur hjúkrunarleyfi, en skjóta má hann 

þeim úrskurði til dómstóla. 

Nú hefur hjúkrunarkona eða hjúkrunarmaður verið svipt hjúkrunarleyfi samkv. 

1. mgr., og er þá ráðherra heimilt að veita þeim leyfið aftur, enda liggi fyrir meðmæli 

landlæknis. 

S. gr. 

Heimilt er að þjálfa sjúkraliða til aðstoðar við hjúkrun, og skal nám þeirra, 

starfsréttindi og skyldur ákveðið í reglugerð. 
Ákvæði 6. og 7. gr. gilda einnig um sjúkraliða eftir því, sem við á. 

9. gr. 

Heilbrigðismálaráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um efni laga 

þessara. 

10. gr. 

Brot gegn lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim varða sektum, 

nema þyngri refsing liggi við að öðrum lögum. 

Með mál út af brotum á löggjöfinni skal fara að hætti opinberra mála. 

Sektir samkvæmt löggjöfinni renna í ríkissjóð. 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld hjúkrunarlög, nr. 42 

12. maí 1965. 

Gjört í Reykjavík, 13. mars 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Magnús Kjartansson. 

; ES 
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LÖG 

um starfskjör launþega o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Laun og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um, 
skulu vera lágmarkskjör fyrir alla launþega í viðkomandi starfsgrein á svæði því, 

er samningurinn tekur til. Samningar einstakra launþega og vinnuveitenda um 

lakari kjör en hinir almennu kjarasamningar ákveða skulu ógildir.
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2. gr. 
Öllum launþegum er rétt og skylt að eiga aðild að lífeyrissjóði viðkomandi 

starfsstéttar eða starfshóps. Vinnuveitendum er skylt að halda eftir af launum starfs- 
fólks síns iðgjaldshluta þess og standa viðkomandi lífeyrissjóði skil á honum, 
ásamt mótframlagi sínu, samkvæmt þeim reglum, sem settar eru um iðgjalda- 
greiðslur í reglugerð viðkomandi sjóðs, sem staðfest skal af fjármálaráðuneytinu. 
Verði ágreiningur um það, til hvaða lífeyrissjóðs iðgjöld skuli greidd, úrskurðar 
fjármálaráðuneytið hann, að fenginni umsögn Vinnuveitendasambands Íslands og 
Alþýðusambands Íslands. 

Nú hefur annar háttur verið á hafður um greiðslu iðgjalda en lög þessi ákveða 
fyrir gildistöku þeirra, og er þá heimilt að halda honum áfram. 

3. gr. 
Öllum vinnuveitendum er skylt að greiða í sjúkrasjóði og orlofssjóði viðkom- 

andi stéttarfélaga iðgjöld þau, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um 
hverju sinni, og samkvæmt þeim reglum, sem kjarasamningar greina. 

4. gr. 
lögjaldskröfur skv. 2. gr. laga þessara skulu njóta forgangsréltar í þrotabú 

vinnuveitenda til jafns við kröfur skv. a-lið 83. gr. skiptalaga, nr. 3 frá 12. apríl 
1878, en iðgjaldakröfur skv. 3. gr. til jafns við kröfur skv. 5. lölulið b-liðar sömu 
greinar. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. mars 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Björn Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A 7, nr. 8—9. Útgáfudagur 19. mars 1974. 
Endurprentuð síða. 
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LÖG 

um skattkerfisbreytingu. 

Forseti ÍsLANDS 

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

I. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekjuskatt og eignarskatt, 

lögum nr. 7 23. mars 1972 og lögum nr. 60 30. apríl 1973, 

um breyting á þeim lögum. 

1. gr. 
Í stað „„öð 000 kr.“ í A-lið 13. gr. laga nr. 68/1971 komi: 84 700 kr. 
Í stað „25 000 kr.“ í 1. mgr. D-liðs 13. gr. sömu laga komi: 38500 kr. og í 

stað „15 000 kr.“ í 5. mgr. D-liðs 13. gr. komi: 23 000 kr. 

2. gr. 
Í stað „800 kr.“ í 1. mgr. 14. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 1. gr. laga nr. 60/1973, 

komi: 1500 kr. 
Í stað „5 000 kr.“ í 2. mgr. 14. gr. laga nr. 68/1971 komi: 9500 kr. 

3. gr. 
16. gr. laga nr. 68/1971 (sbr. 8. gr. IL nr. 7/1972) orðist svo: 

Frá hreinum tekjum heimilistastra manna hér á landi, eins og þær eru ákveðnar 

skv. lögum þessum, skal draga sem hér segir: 

A. Fyrir einstaklinga 238 000 kr. 

B. Fyrir hjón 355 000 kr.; telji þau fram hvort í sínu lagi, sbr. 2. mgr. 3. gr., 

238 000 kr. hjá hvoru. 

GC. Fyrir hvert barn, sem er á framfæri skattþegns og ekki fullra 16 ára í byrjun 
þess almanaksárs, þegar skattur er lagður á, 50 000 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. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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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 96 000 kr., að viðbættum 11 000 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 skattsljóra til að veila aukinn frádrátt og lækka tekjuskatt fer eftir 
því, sem segir í 52. gr. 

25. gr. laga nr. 68/1971 (sbr. 11. gr. 1. nr. 7/1972 og 5. og 6. gr. 1. nr. 60/1973) 
orðist svo: 

I. Tekjuskattur þeirra manna, sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt lögum þess- 
um, skal reiknast svo: 

Af fyrstu 100000 kr. skattgjaldstekjum greiðist 20%, af 100 000—-200 000 
kr. tekjum greiðist 306, en af tekjum yfir 200 000 kr. greiðist 40%. 

Í. Heimilisföstum mönnum hér á landi, sem skattskyldir eru skv. lögum þessum, 
sbr. 1. gr., skal veita skattafslátt frá tekjuskatti eins og hann er ákveðinn skv. 
I. tl. þessarar greinar. Skattafslátturinn skal vera sem hér segir: 

A. Fyrir einstaklinga 11 000 kr. 
B. Fyrir hjón 18 500 kr.; telji þau fram hvort í sínu lagi, 11 000 kr. hjá hvoru. 
C. Fyrir hvert barn, sem er á framfæri skattþegns og ekki fullra 16 ára í byrjun 

þess almanaksárs, þegar skattur er á lagður, 3300 kr. Hér með teljast stjúp- 
börn, kjörbörn og fósturbörn, sem meðlag er ekki greitt með. Ef foreldrar 
búa saman ógift, skal skattafsláltur vegna barna skiptast til helminga milli 
þeirra. Búi foreldrar ekki saman og annað þeirra hefur barn hjá sér, en 
hitt greiðir meðlag, skal skattafsláttur einnig skiptast til helminga milli 
þeirra. 

D. Fyrir einstælt foreldri, sem heldur heimili og framfærir þar börn sín, 6500 
kr. auk afsláttar skv. A-lið og 600 kr. fyrir hvert barn auk afsláttar skv. 
C-lið. 
Skattafsláttur skv. líðum A-—D að framan má þó aldrei verða meiri en 

6% af skattskyldum tekjum framteljanda skv. 7. gr. að teknu tilliti til ákvæða 
8. gr., 10. gr., A-liðar 11. gr., sbr. 15. gr., 1. mgr. B-liðar 11. gr., C-liðar 11. gr. og 
2. mgr. 16. gr. laga nr. 68/1971, sbr. lög nr. 7/1972 og lög nr. 60/1973. 

Sé manni ákveðinn hærri skatlafsláttur, skv. liðum A.—-D. og málsgrein- 

inni næstu hér að framan, en nemur tekjuskatti skv. 1. tl, og þá eins þegar 
tekjuskattur skv. I. tl. er enginn, skal ríkissjóður leggja fram fjárhæð, sem 

þessum mun nemur, sbr. þó ákvæði þessarar greinar um reglugerð um meðferð 
skattafsláttar. Þetta fé telst ekki til skattskyldra tekna skv. 7. gr., og skal því 
fyrir hvern mann ráðstafað sem hér segir og í þessari forgangsröð, meðan það 
endist: 
1. Til greiðslu þinggjalda, sem á manninn eru lögð á sreiðsluárinu. 
2. Til greiðslu útsvars og annarra gjalda til sveitarsjóðs, sem á manninn eru 

lögð á greiðsluárinu, að undanskildum fasteignagjöldum. 
%. Sé framlag ríkissjóðs skv. 3. mgr. þessa liðar hærra en greiðslur skv. 1. og 2. 

hér að framan, skal því, sem umfram þær er, ráðstafað sem hér segir: 
á. Til jöfnunar á námskostnaði, sbr. lög nr. 69/1972, og til Lánasjóðs Ís- 

lenskra námsmanna eða annarrar fjárhagsaðstoðar ríkisins við náms- 

menn, þegar í hlut eiga menn. sem telja fram á skattárinu til frádráttar 
kostnað vegna náms síns.
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b. Til greiðslu ógoldinna þinggjalda mannsins frá fyrri árum og síðan til 
greiðslu fasteignagjalda hans og ógoldinna gjalda til sveitarsjóðs frá fyrri 
árum, þegar í hlut eiga aðrir menn en um gat í a. hér að framan. 

4. Sé fé enn óráðstafað að loknum greiðslum skv. 1.-3. hér að framan, skal 

það greitt viðkomandi manni. 
Ráðherra ákveður með sérstakri reglugerð alla meðferð skattafsláttar skv. 

þessum lið. Í reglugerð skal tryggja eftir föngum, að skattafsláltar njóti ekki 
þeir, sem skattlausir eru vegna afskrifta eða annarra hliðstæðra ástæðna. 

Þar sem innheimta þinggjalda og gjalda til sveilarsjóðs er sameiginleg, er 
heimilt í reglugerð þessari að kveða svo á, að þinggjöld og gjöld til sveitar- 
sjóðs skuli vera sanhliða í forgangsröðinni. 

HI. Skattgjald þeirra félaga og stofnana, er um ræðir Í Ó. 
skattgjaldstekjum. 

gr, skal vera 53% af 

FV. Tekjuskatt, sem ekki nær 100 kr. að frádregnum skattafslætti skv. lið IN þess- 

árar greinar, skal fella niður við álagningu. 

V. Tekjuskatt, að frádregnum skattafslætti skv. lið 1 þessarar greinar, þeirra manna, 
sem náð hafa 67 ára aldri á skattárinu, eða áttu rétt til órorkulífeyris samkvæmt 
lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar, með áorðnum breytingum, skal lækka 
sem hér segir: 

A. Tekjuskatt, 10 000 kr. eða lægri hjá einstaklingum og 16 000 kr. eða lægri h 
hjónum, skal fella niður. 

B. Tekjuskatt einstaklinga á bilinu frá 10 000 til 50 000 kr. skal lækka um fjár- 
hæð, sem nemur 10000 kr., að frádregnum fjórðungi þeirrar fjárhæðar, sem 
óskertur tekjuskattur er hærri en 10 000 kr. 

GC. Tekjuskatt hjóna á bilinu frá 16 000 til 80.000 kr. skal lækka um fjárhæð, 
sem nemur 16 000 kr., að frádregnum fjórðungi þeirrar fjárhæðar, sem óskert- 
ur tekjuskattur er hærri en 16000 kr. 

já 

5. gr. 
58. gr. laga nr. 68/1971 (sbr. 10. gr. 1. nr. 60/1973) orðist svo: 
Skylt er að hækka eða lækka þær fjárhæðir, sem um ræðir í A- og D-liðum 13. 

gr., Í4. gr. og 16. gr., svo og þrepin í skaltstiga þeim, sem um ræðir í Í. lið 25. gr. 
og fjárhæðir í H. og V. lið þeirrar greinar, í samræmi við skattvísitölu, sem ákveðin 
skal í fjárlögum ár hvert, í fyrsta sinn í fjárlögum fyrir árið 1975. 

6. gr. 
4. málsl. 5. mgr. 15. gr. laga nr. 7/1972, um breyting á 41. gr laga nr. 68/1971, 

orðist svo: 

Ríkisskattanefnd skal annast úlváfu úrskurða sinna árlega. 

II. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, sbr. lög nr. 7/1963, 

lög nr. 61/1964, lög nr. 76/1967 og lög nr. 3/1970. 

7. gr. 
1. gr. laganna (sbr. 1. gr. 1. nr. 61/1964) orðist svo: 
Greiða skal í ríkissjóð söluskatt af innlendum viðskiptum og innfluttum vörum 

til eigin neyslu eða nota innflytjenda, eins og nánar er mælt fyrir um í lögum 
þessum,
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Ríkissjóður greiðir Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 8% — átta af hundraði — skatts 
þess, sem um ræðir í 1. mgr. 

Auk skatis þess, sem um ræðir í Í. mgr., skal greiða í ríkissjóð söluskattauka 
og gilda ákvæði 11. og IV. kafla laga þessara um söluskattaukann. = 

8. gr. 

I. mgr. 2. gr. laganna (sbr. Í. gr. 1. nr. 3/1970) orðist svo: 
Af andvirði seldrar vöru og verðmæta, endurgjaldi fyrir hvers konar starfsemi 

og þjónustu, úttekt til eigin nota og af innfluttum vörum til eigin neyslu eða nota 
innflytjenda skal greiða 11% — ellefu af hundraði — söluskalt og auk þess 4% 

fjóra af hundraði söluskattauka eftir því, sem nánar er ákveðið í lögum þessum. 

9. gr. 
12. gr. laganna (sbr. 2, gr. 1. nr. 3/1970) orðist svo: 
Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um framtöl, framtalsfresti, álagningu, inn- 

heimtu, gjalddaga og eindaga söluskatts. 
Skaltstjóri skal rannsaka söluskattskýrslu og leiðrétta skattinn, ef hann er rangt 

tilgreindur. Einnig skal skattstjóri áætla söluskatt af viðskiptum þeirra, sem ekki 
hafa skilað fullnægjandi söluskattskýrslu innan tilskilins tíma 

Hafi einhver, sem greiða skal söluskatt, eigi gert fullnægjandi skil á eindaga, 
skal hann sæta viðurlögum samkvæmt 21. gr. 

Innheimtumaður gelur látið lögregluna stöðva alvinnurekstur þeirra aðila, sem 

ekki gera fullnægjandi skil á skattinum eða viðurlögum, skv. 21. gr. á tilskildum 
tíma, með því m. a. að setja starfsstöðvar, skrifstofur, úlsölur, tæki og vörur undir 
innsigli, þar til full skil eru gerð. 

10. gr. 
Við 15. gr. bætist ný mgr. svo hljóðandi: 
Hafi skattstjóri grun um, að verulegur undandráttur á söluskatti hafi átt sér 

stað, skal hann senda ríkisskattstjóra skýrslu um málið. Þegar ríkisskattstjóra hefur 
borist slík skýrsla, skal hann, ef hann telur ástæðu til, hefja rannsókn í málinu 
sjálfur eða fela hana skattstjóra. 

11. gr. 
16. gr. laganna orðist svo: 
Ríkisskattstjóri skal hafa eftirlit með störfum skattstjóra og sjá um, að sem best 

samræmi sé í söluskattsákvörðunum hvarvetna á landinu. Hann skal leiðbeina skatt- 
stjórum um allt, er að söluskattsákvörðunum og söluskaltlsframtali lýtur, m. a. með 
því að senda þeim jafnharðan eftirrit af dómum og úrskurðum, sem almennt 
gildi hafa. 

Ríkisskattstjóri og skattrannsóknastjóri geta af sjálfsdáðum rannsakað hvert það 
atriði, er varðar framkvæmd laga þessara, og skal rannsóknadeild við embætti 
ríkisskattstjóra hafa með höndum rannsóknir samkvæmt lögum þessum. Geta þessir 
aðilar í því skyni krafist allra upplýsinga hjá söluskattskyldum aðilum og öðrum, 
sem framkvæmd þessara laga varðar, á sama hátt og skattstjórar skv. 15. gr. Einnig 
hafa þeir heimild til að taka skýrslur af hverjum þeim, sem ætla má, að geti gefið 
upplýsingar, er máli skipta. 

Nú telur ríkisskattstjóri ástæðu til að breyta ályktun skattstjóra um söluskatts- 
ákvörðun, og getur hann þá gert aðila söluskatt að nýju. Ætíð skal gera aðila við- 
vart í ábyrgðarbréfi, áður en söluskattur er reiknaður að nýju samkvæmt þessari 
grein. Heimilt er aðila að kæra slíka álagningu til ríkisskattanefndar eftir ákvæð- 
um Íð. gr.
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12. gr. 
17. gr. laganna (sbr. 3. gr. 1. nr. 3/1970), er telja skal til H. kafla, orðist svo: 
Ráðherra er heimilt að ákveða, að í öllum verslunum, sölu- eða afgreiðslu- 

stöðum, þar sem söluskattur er innheimtur, skuli taka upp peningakassa, sem auðvelt 
sé að stimpla í öll söluskaltskyld viðskipti, þannig að eftirlitsmenn fjármálaráðu- 
neytisins geti gengið úr skugga um, að allur innheimtur söluskattur komi fram. 
Ráðherra getur selt nánari reglur um framkvæmd á ákvæðum þessarar greinar. 

13. gr. 
21. gr. laganna orðist svo: 
Sé söluskattur ekki greiddur á Llskildum tima, skal aðili sæta viðurlögum til 

viðbótar skatti samkv. söluskattskyrslu. Sama gildir, ef söluskattskýrslu hefur ekki 
verið skilað eða verið ábólavant og söluskatltur því áætlaður, nema aðili hafi greitt 
fyrir eindaga söluskatlsins upphæð, er til áætlunar svarar, eða gefið fyrir lok kæru- 

frests fullnægjandi skýringu á vafaalriðum. 
Viðurlög skv. 1. mgr. skulu vera sem hér segir: 

1. 2% viðurlög af þeirri upphæð, seim vangreidd er, fyrir hvern byrjaðan virkan 
dag eftir eindaga, þó ekki hærri en 10%. 

2. 1% 0 viðurlög til viðbótar af vangreiddri upphæð fyrir hvern byrjaðan mánuð, 
talið frá og með 16. degi næsta mánaðar eftir eindaga. 

Við útreikning á viðurlögum á áætlaðan söluskatt telst eindagi sá sami og 
eindagi söluskatts þess mánaðar, sem áætlað er fyrir. Sama gildir um viðurlög á 
vangreiddan eða ógreiddan söluskatt eldri tímabila. 

Sendi aðili fullnægjandi söluskattskýrslu innan kærufrests, skal hann greiða 
söluskatt samkvæmt skýrslunni auk viðurlaga skv. 2. mgr. þessarar greinar. Kæri 
aðili áætlaðan söluskatt, skal hann greiða söluskatt samkvæmt kæruúrskurði auk 
viðurlaga skv. 2. mgr. þessarar greinar. 

Komi í ljós, að aðila, sem sreiða átti söluskalt, hafi ekki verið áællaður skattur 
eða áætlun verið lægri en sá skaltur, sem honum bar að greiða, skal hann greiða 
þann skatt, sem honum bar, auk viðurlaga skv. 2. mgr. þessarar greinar. 

Fella má niður viðurlög samkvæmt 2. mer. þessarar greinar, ef aðili færir gildar 

ástæður sér til afsökunar, og gela skattyfirvöld metið það í hverju tilviki, hvað telja 

skuli gildar ástæður í þessu sambandi. Breyta má fyrri áætlun eftir lok kærufrests, 
ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, og fær aðili þá kærufrest að nýju, nema um 

lækkun á fyrri áætlun hafi verið að ræða. 
Heimilt er að áætla söluskatt aðila, ef í ljós kemur, að söluskattskýrsla styðst 

ekki við tilskilið bókhald skv. lögum nr. 51/1968 eða ákvæði reglugerðar um sölu- 

skatt um tilhögun bókhalds. Jafnframt er heimilt að áætla söluskatt aðila, ef í 

ljós kemur, að færsla á sölu í bókhald eða öðrum þeim þáttum, sem söluskattskýrsla 
á að byggjast á, styðst ekki við þau gögn, sem ákvæði reglugerðar um söluskatt 
mæla fyrir um, eða ef bókhald og þau gögn, sem liggja fyrir um fjárhæðir á sölu- 
skattskyrslu, verða ekki talin nægilega örugg. Enn fremur er heimilt að áætla 
söluskatt aðila, ef ekki er lagt fram bókhald eða þau sögn, sem skattyfirvöld kunna 
að biðja um til sannprófunar á söluskattskýrslu, sbr. 15. gr. Ákvæði 2. mgr. þessarar 
greinar eiga einnig við um áætlanir skv. þessari málsgrein. 

Sé skattur vanreiknaður eða viðskipti dregin undan, má gera aðila að greiða 
söluskatt 6 ár aftur í tímann, talið frá byrjun þess árs, þegar álagning fer fram. 
Fari fram rannsókn við embætti ríkisskattstjóra eða fyrir dómstólum á söluskatt- 
skilum aðila, reiknast heimild til endurreiknings frá byrjun þess árs, þegar rann- 
sókn hófst.
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14. gr. 
25. gr. laganna orðist svo: 
Ef aðili vanrækir tilkynningarskyldu sína samkvæmt 2. og 4. mgr. 11. gr., 

misnotar skírteini það, sem um ræðir í 3. mgr. 11. gr, eða vanrækir skyldu sína 
til að halda tilskilið bókhald, sbr. 27. gr. þessara laga, skal hann sæta sektum, allt 
að kr. 100 000, enda liggi ekki við brotinu þyngri refsingar samkvæmt öðrum lögum. 
Sömu sektum má beita þann, sem vanrækir eða tregðast við að veita upplýsingar 
eða láta í té aðstoð, skýrslur eða gögn, svo sem ákveðið er í lögum þessum. 

Skýri söluskattskyldur aðili rangt frá einhverju því, er máli skiptir um sölu- 
skatt hans, og það hefur í för með sér, að hann greiðir lægri söluskatt en honum 
ber, skal hann auk hins undandregna söluskatls ásaml viðurlögum samkvæmt 
21. gr. greiða sekt í ríkissjóð, er nema má alll að tílaldri fjárhæð hins undandregna 

söluskatts. Sömu sektum má beita þann, sem eigi hefur skilað söluskattskýrslu og 
afhent söluskatt á lögmæltum tíma. 

Komi fram þau atvik, sem lýst er í 2. mgr. við skipti á dánarbúi, skal greiða 
úr búinu, auk hins undandregna söluskalls og viðurlaga samkvæmt 21. gr., tvöfalda 
fjárhæð hins undandregna söluskatts sem sekt. 

Sektir samkvæmt 2. og 3. mgr. má reikna 6 ár aftur í tímann miðað við upphaf 
rannsóknar. 

Nefnd, sem starfar samkvæmt 6. mgr. 48. gr. laga nr. 68/1971, um tekjuskatt 
og eignarskatt, sbr. 18. gr. laga nr. 7/1972, skal ákveða sektir samkvæmt 1. og 2. 
mgr. nema ríkisskattstjóri eða sökunautur óski, að málinu verði vísað til dómstóla. 
Skattyfirvöld ákveða sektir samkvæmt 3. mgr. 

Sektir samkvæmt 1. og 2. mgr. sem úrskurðaðar eru af nefnd samkvæmt 5. 
mgr. skal gera á hendur hinum söluskattskylda aðila, hvort sem það er maður 
eða lögpersóna. Þær skulu njóla lögtaksréttar, og beita má ákvæðum 4. mgr. 12. 
gr. við innheimtu þeirra. 

15. gr. 
26. gr. laganna orðist svo: 
Afhendi söluskattskyldur aðili eigi á lögmællum tíma þann söluskatt, er hann 

hefur innheimt eða bar að innheimta, eða séu framin önnur brot gegn lögum þessum, 
sem eigi eru úrskurðuð af nefnd eða skattyfirvöldum samkvæmt 5. mgr. 25. gr. 
varðar það sektum allt að kr. 10 000 000. Ef um ítrekuð brol eða miklar sakir er að 
ræða, má auk sektar koma varðhald eða fangelsi allt að 6 árum. 

Ákvæðum almennra hegningarlaga um sviptingu stlarfsréttinda og nm hlutdeild 

skal beita um brot gegn lögum þessum. 

Nú hefur maður, sem er í fyrirsvari félags, stofnunar, samtaka eða annars lög- 
aðila, framið athæfi, sem er refsivert samkvæmt Í. mgr, og er þá rétt að dæma 
nefndum lögaðila einnig fésekt samkvæmt 1. mgr. og sviptingu starfsréttinda. sbr. 
2. mgr. enda sé brotið drýgt til hagsbóta fyrir lögaðilann eða hann hafi haft ágóða 
af brotinu. 

16. gr. 
Við 27. gr. bætist ný mgr. svo hljóðandi: 
Þá má ákveða í reglugerðinni, að söluskatt, söluskattauka, viðlagagjald af sölu- 

skattstofni, sbr. lög nr. 4/1974, og sérstakt gjald af söluskattstofni til að draga úr 
áhrifum olíuverðhækkana, sbr. lög nr. 5/1974, megi leggja á og innheimta í einu lagi 
og nefna til hagræðis safnheitinu: sölugjald. Ríkisbókhaldið skal síðan skipta sölu- 
gjaldinu milli aðila, eftir því sem lög mæla fyrir.
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II. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launaskatt, og lögum nr. 101 

21. desember 1973, um breyting á þeim lögum. 

17. gr. 
Í. gr. laganna (sbr. Í. gr. 1. nr. 101/1973) orðist svo: 
Leggja skal á launagreiðendur almennan launaskatt, að fjárhæð 2% af greidd- 

um vinnulaunum og hvers konar alvinnutekjum öðrum en tekjum sjómanna á 
íslenskum fiskiskipum, þar með töldum tekjum hlutaráðinna landmanna, sem aflað 
er í tengslum við úthald skipanna til fiskveiða, og tekjum af landbúnaði, svo sem 
ákveðið er í lögum þessum. 

Skattur þessi rennur til Byggingarsjóðs ríkisins sein stofnfjárframlag. 

18. gr. 
Ákvæði til bráðabirgða (sbr. 1. nr. 101/1978) orðist svo: 
Frá 1. apríl 1974 og til loka ársins 1974 skal fjárhæð almenns launaskatts sam- 

kvæmt 1. gr. nema 314% og renna 174% í tíkissjóð. Ákvæði 10. gr. laga þessara eiga 
einungis við um hluta Bvggingarsjóðs af innheimtum launaskatti. 

IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

19. gr. 
Við útreikning kaupgreiðsluvísitölu skal Kauplagsnefnd ekki taka tillit til 

þeirrar hækkunar á vísitölu framfærslukostnaðar, sem hlýst af 4% söluskattauka 
skv. 8. gr. þessara laga. Kauplagsnefnd skal meta hverju sinni, hve miklu þessi 
hækkun nemur. 

20. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Í. kafli laganna kemur til framkvæmda við álagn- 

ingu skatta til ríkissjóðs fyrir skattárið 1973. TI. kafli kemur þegar til framkvæmda. 
HI. kafli tekur gildi 1. apríl 1974. 

Úr gildi falla lög nr. 61/1964, um breyting á lögum nr. 10/1960, um söluskatt, 
og lög nr. 3/1970, um breyting á sömu lögum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

1. 
Hafi fyrir gildistöku laga þessara verið gerður samningur um sölu vöru, vinnu 

eða þjónustu, sem söluskattskyld er, en afhending hins selda og greiðsla skyldi 
fara fram eftir gildistöku þeirra, skal kaupandi greiða viðbót við samningsgreiðsl- 
una, sem svarar söluskattauka skv. 8. gr. laga þessara, nema sannað sé, að sölu- 
skattaukinn hafi verið talinn með í kaupverðinu við ákvörðun þess. 

1. 

Nú hefur innflytjandi, áður en lög þessi ganga í gildi, afhent til tollmeðferðar 
skjöl, sem að öllu leyti eru fullnægjandi, til þess að hægt sé að tollafgreiða við- 
komandi vöru þegar í stað, og skal þá ekki heimta af henni söluskattauka skv. 
j-lið 4. gr. laga nr. 10/1960, sbr. 8. gr. þessara laga, en þó því aðeins, að vara sé 
tollafgreidd innan 6 daga frá gildistöku laga þessara.
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ll. 

Í þeim mánuði, er lög þessi taka gildi, skulu framteljendur skila tveimur fram- 
talsskýrslum, annarri vegna söluskattskyldrar starfsemi frá 1. degi mánaðarins til og 
með gildistökudags þessara laga, en hinni vegna sömu starfsemi frá og með næsta 
degi eftir gildistökudag og til loka mánaðarins. Skattyfirvöld geta krafist hvers 
konar upplýsinga af söluskattskyldum aðilum um skiptingu viðskipta milli þessara 
lveggja tímabila, þar á meðal upplýsinga um dreifingu viðskipta eftir árstíma á 
þessu og fyrri árum. 

Gjörl í Reykjavík, 22. mars 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nr 
Halldór E. Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi A 8, nr. 10. Útgáfudagur 24. mars 1974. 
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Nr. Í1. 232 29. mars 1974, 

LÖG 
um lántökuheimild fyrir ríkissjóð. 

ForsETi Ístanns 
gjörir kunnugi:; Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gela út ríkisskuldabréf 

all! að 600 millj. króna. 

2. gr. 
Heimilt er að verðtryggja þau skuldabréf, sem gefin verða út skv. 1. gr., með 

því að binda vexti af þeim og afborganir vísitölu. 

3. gr. 
Skuldabréf þau, er gefin verða út samkvæmt lögum þessum, má ríkissjóður 

einungis selja Viðlagasjóði og skulu þau vera óframseljanleg. Lánsfé það, sem 
aflað er með sölu ríkisskuldabréfa þessara, skal lagt inn á sérstakan reikning rík- 
issjóðs við Seðlabankann vegna skuldbindinga Viðlagasjóðs. 

4. gr. 
Þeim, sem fengið hafa bætur eða rétt eiga til bóta úr Viðlagasjóði vegna íbúð- 

arhúsnæðis, sem eyðilagðist eða varð óibúðarhæft í Heimaeyjargosinu, en hyggjast 
koma sér upp íbúðarhúsnæði á ný í Vestmannaeyjum, gefst kostur á að láta 
bætur sínar standa inni á reikningum á vegum Viðlagasjóðs. Innstæður á reikning- 

um þessum verða verðlrvggðar á sama hátt og skuldabréf þau, sem gefin kunna 
að vera út skv. lögum þessum, og er það forsenda verðtryggingar, að innstæðum 
verði varið til eigin íbúðarhúsnæðis í Vestmannaeyjum. Innlánstími og önnur kjör 
skulu ákveðin af fjármálaráðherra að fenginni umsögn stjórnar Viðlagasjóðs og 
Seðlabankans. 

5. gr. 
Verðtryggðar innstæður á reikningum, sem stofnað verður til á vegum Við- 

lagasjóðs með mótvirði þeirra ríkisskuldabréfa, sem gefin kunna að verða út skv. 
lögum þessum, að meðtöldum vöxtum og verðbótum af þeim, skulu undanþegin 
framtalsskyldu og skattlagningu á sama hátt og sparifé, sbr. 21. gr. laga nr. 68/1971. 

6. gr. 

Skilyrði verðtryggingar skv. 4. og 5. gr. er, að óhafnar, en gjaldfallnar bætur 

verði færðar beint, skv. ávísan bótaþega. inn á verðtrvggðan teikning hans. en 
þegar hafnar bætur skulu greiddar inn á verðtryggðan reikning fyrir Í. maí n. k., 
cigi þær einnig að falla undir verðtryggingarkjör. 

Reykjavík. Bíkisprentsmiðjan Gutenberg.
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1. gr. 
Fjármálaráðherra ákveður að öðru leyti fyrirkomulag verðtrygginga, önnur 

kjör og tímalengd þeirra ríkisskuldabréfa, sem út kunna að verða gefin skv. lögum 
þessum. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. mars 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) | 
Halldór E. Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi A 9, nr. 11. Útgáfudagur 30. mars 1974.
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Nr. 12. 234 28. mars 1974. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 87 24. des. 1971, um orlof. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 2. mgr. 4. gr. laganna komi ný mgr. er orðist svo: 
Þrátt fyrir ákvæði 1. málsgr. 3. gr. laga þessara er skólafólki, sem stundar nám 

við viðurkennda skóla, þó heimilt að taka allt orlof sitt utan orlofstímabilsins og 
fá orlof sitt greitt, er það óskar, á því orlofsári, er orlofsréttur myndast. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. mars 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Björn Jónsson. 

Nr. 13. . 28. febrúar 1974. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa 

á 10 fiskiskipum yfir 300 lestir og til kaupa á 2 ferjuskipum. 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist 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 10 nýjum fiskiskipum yfir 300 lestir. 
Ábyrgð má veita fyrir allt að 80% af kaupverði skipanna. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Ríkisstjórninni er heimilt, gegn þeim tryggingum, sem hún melur gildar, að 
veita sjálfskuldarábyrgð fyrir allt að 80% af kaupverði ferjuskips til siglinga milli 
Akraness og Reykjavíkur. 

3. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt, gegn þeim tryggingum, seim hún metur gildar, að 

veita sjálfskuldarábyrgð fyrir allt að 80% af kaupverði skips til flutninga fyrir 
Vestmannaeyjar, enda gangist bæjarstjórn Vestmannaeyja fyrir stofnun félags, er 
eigi skipið og annist rekstur þess. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. febrúar 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) ÍR 

Halldór E. Sigurðsson. 

26. mars 1974. Nr. 14. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 102/1973, um veiðar með botnvörpu, 

flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni. 

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

þykki mínu: 

þe
i 

{e
s lr
 

A.1. 2. gr. laganna orðist þannig: 
Frá línu réttvísandi norður frá Horni (669274 n.br., 2292473 v.lgd.) að línu 

réttvísandi norðaustur af Langanesi (66227 n.br., 14931'9 v.lgd.), er heimilt að 
veiða með botnvörpu og flotvörpu allt árið, sbr. þó 3. gr. reglugerðar nr. 189/1972, 
utan línu, sem dregin er 12 sjómílur utan grunnlínu, sem dregin er frá Horni 
degnum eflirgreinda punkta: Selsker (669075 n.br., 219812 vlgd.), Ásbúðarrif 
(66708'1 n.br., 20511'0 v.lgd.), Siglunes (66'119 n.br., 18949'9 v.lgd.), Flatey (66910'3 
n.br., 179503 v.lgd.), Lágey (66917'8 n.br., 17906/8 v.lgd.), Rauðanúp 66?30'7 n.br., 
16932'4 v.lgd.), Rifstanga (6632 n.br., 16911'8 vigd.), Hraunhafnartanga (6632,2 
n.br., 1690175 v.lgd.), Langanes (66227 n.br., 149319 v.lgd.). 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. mars 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Lúðvík Jósepsson.



Nr. 15. 236 5. apríl 1974. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 52 14. ágúst 1959, um kosningar til Alþingis. 

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

þykki mínu: 

I. gr. 

13. gr. orðist svo: 

Kjörstjórar við atkvæðagreiðslu utan kjörfundar samkvæmt lögum þessum eru: 

a) sýslumenn og bæjarfógetar, yfirborgarfógetinn í Reykjavík og lögreglu- 

stjórar utan Reykjavíkur. Enn fremur annast atkvæðagreiðslu utan kjörfundar í 

umboði framangreindra embættismanna og eftir ákvörðun þeirra dómarar og löggiltir 

fulltrúar við embætti þeirra, svo og aðrir fulltrúar þeirra eftir ákvörðun dómsmála- 

ráðuneytisins, 

h) hreppstjórar. Nú eru sýslumaður og hreppstjóri búsettir á sama stað, og 

skal þá sýslumaður vera kjörstjóri, 
c) skipstjórar á íslenskum skipum í millilandasiglingum og á fjarlægum miðum, 

d) forstöðumenn sendiráða og fastanefnda hjá alþjóðastofnunum og sendiræðis- 

menn. Aðrir sendierindrekar annast og atkvæðagreiðslu utan kjörfundar eftir ákvörð- 

un utanríkisráðuneytisins. Enn fremur fara kjörræðismenn með atkvæðagreiðslu 

utan kjörfundar samkvæmt ákvörðun utanríkisráðuneytisins, og skal utanríkisráðu- 

neytið auglýsa fyrir hverjar kosningar, hverjir kjörræðismenn verða kjörstjórar. 
Ef kjörstjórar eru í framboði, skulu þeir víkja sæti og varamenn gegna störfum 

þeirra. Fulltrúar sýslumanna og bæjarfógeta, vfirborgarfógeta í Reykjavík og lög- 
reglustjóra utan Reykjavíkur skulu vera varamenn þeirra, en sýslumenn skipa vara- 

menn hreppstjóra. Fyrsti stýrimaður skal vera varamaður skipstjóra. Ekki má utan- 

kjörfundaratkvæðagreiðsla fara fram á heimili frambjóðanda. 

2. gr. 
63. gr. orðist svo: 

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er því aðeins gild, að notuð séu hin fyrir- 

skipuðu kjörblöð og umslög og að kosning fari fram: 

a) í skrifstofu sýslumanns eða bæjarfógeta, borgarfógeta í Reykjavík eða lög- 

reglustjóra utan Reykjavíkur, 

bh) í skrifstofu eða á heimili hreppstjóra, 

c) um borð í Íslensku skipi, þar sem skipstjóri hefur fengið afhent kjörgögn 

samkvæmt 48. gr., enda sé þá kjósandinn skrásettur á skipinu, 

d) í skrifstofu sendiráðs, fastanefndar eða sendiræðisskrifstofu, svo og í skrif- 

stofu kjörræðismanns, sem er kjörstjóri samkvæmt 13. gr. 

Kjörstjóra samkvæmt a- og b-lið 1. málsgr. 13. gr. er enn fremur heimilt að láta 

kosningu fara fram á sjúkrahúsi eða dvalarheimili aldraðra, enda sé kjósandi sjúkl- 

ingur eða vistmaður á stofnuninni. 
Kjörsljóri samkvæmt a- og b-lið 1. málsgr. 13. gr. auglýsir á þann hátt á hverj- 

um stað, sem venja er þar að birta opinberar auglýsingar, hvenær atkvæðagreiðsla 

getur farið fram. Atkvæðasreiðsla í sjúkrahúsum og dvalarheimilum aldraðra skal 

fara fram á þeim tíma, sem kjörstjóri ákveður. að höfðu samráði við stjórn við-



5. apríl 1974. 237 Nr. 15. 

komandi stofnunar, samkvæmt nánari reglum, sem dómsmálaráðuneytið setur. Ut- 
anríkisráðuneytið auglýsir, hvenær atkvæðagreiðsla getur farið fram hjá kjörræðis- 
mönnum, sem eru kjörstjórar samkvæmt 18. gr. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. april 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. 8.) nn 
Ólafur Jóhannessson. 

  
Stjórnartíðindi A 10, nr. 12—15. Útgáfudagur 9. apríl 1974.



  

STJÓRNARTÍÐINDI A 11 — 1974. 
  

Nr. 16. 238 9. apríl 1974. 

LÖG 
um kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Seltjarnarneshreppur skal vera kaupstaður og sérstakt lögsagnarumdæmi. Nær 

umdæmið yfir allan núverandi Seltjarnarneshrepp og heitir Seltjarnarneskaupstaður. 
Heyrir umdæmið til Reykjaneskjördæmi. 

2. gr. 
Sýslumaður Kjósarsýslu og bæjarfógeti Hafnarfjarðar skal jafnframt vera bæjar- 

fógeti kaupstaðarins. 

ð. gr. 
Sýslunefnd Kjósarsýslu og bæjarstjórn Seltjarnarneskaupstaðar skulu semja 

sín á milli um skiptingu þeirra sjóða, sem við gildistöku laga þessara eru í eigu 
eða vörslu Kjósarsýslu. Einnig skulu sömu aðilar semja um fjárskuldbindingar, 
ábyrgðir og önnur þau atriði, er þá varða og upp kunna að koma vegna laga 
þessara. 

Nái þessir aðilar ekki samkomulagi, skal félagsmálaráðherra úrskurða, hvernig 
með skuli fara. 

4. gr. 

Að öðru leyti fer um málefni kaupstaðarins skv. sveitarstjórnarlögum, nr. ó8 
29. mars 1961, og samþykktum settum skv. þeim lögum. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þar til bæjarstjórnarkosningar hafa farið fram síðasta sunnudag í maí 1974, 
skal núverandi hreppsnefnd fara með stjórn kaupstaðarins. 

Gjört í Reykjavík, 9. april 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Björn Jónsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



10. apríl 1974. 239 Nr. 17. 

LÖG 
um kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúni. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Bolungarvíkurkauptún skal vera kaupstaður og sérstakt lögsagnarumdæmi. Nær 

umdæmið yfir allan núverandi Hólshrepp og heitir Bolungarvíkurkaupstaður. Um- 
dæmi þetta er í Vestfjarðakjördæmi. 

2. gr. 
Lögreglustjórinn í Bolungarvík verður bæjarfógeti í Bolungarvíkurkaupstað. 

Hann hefur á hendi sömu störf og öðrum bæjarfógetum eru falin í umdæmum 
sínum og með þeim kjörum, sem þeim eru ákveðin. 

ð. gr. 
Dómsmálaráðherra skipar fyrir um, hvernig málum þeim við embætti sýslu- 

mannsins í Ísafjarðarsýslu, sem varða hagsmuni í Hólshreppi og ekki eru útkljáð, 
þegar lög þessi öðlast gildi, skuli skipt milli sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu og 
bæjarfógetans í Bolungarvíkurkaupstað. 

4. gr. 
Sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu og bæjarstjórn Bolungarvíkurkaupstaðar skulu 

semja sín á milli um skiptingu þeirra sjóða, sem við gildistöku laga þessara eru 
í eign eða vörslu Norður-Ísafjarðarsýslu. Einnig skulu sömu aðilar semja um fjár- 
skuldbindingar, ábyrgðir og önnur þau atriði, er þá varða og upp kunna að koma 
vegna laga þessara. Ef þessir aðilar ná ekki samkomulagi, skal félagsmálaráðherra 
úrskurða, hvernig með skuli fara. 

ð. gr. 
Að öðru leyti fer um málefni kaupstaðarins samkvæmt sveilarsljórnarlögum, nr. 

58 209. mars 1961, og samþykktum settum skv. þeim lögum. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, en jafnframt eru úr gildi fallin lög nr. 14 25. 

Janúar 1934. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þar til bæjarstjórnarkosningar hafa farið fram síðasta sunnudag í maí 1974, 

skal núverandi hreppsnefnd fara með stjórn kaupstaðarins. 

Gjört að Bessastöðum, 10. apríl 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S.) 

Björn Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A 11, nr. 16—17. Útgáfudagur 20. apríl 1974. 
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STJÓRNARTÍÐINDI A 12 — 1974 
  

  

  
    

Nr. Í8. 240 10. apríl 1974. 

LÖG 

um kaupstaðarréttindi til handa Grindavíkurhreppi. 

Forseti ÍstanDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Grindavíkurhreppur skal vera kaupstaður og sérstakt lögsagnarumdæmi. Nær 

umdæmið yfir allan núverandi Grindavíkurhrepp og heitir Grindavíkurkaupstaður. 

Umdæmi þetta er í Reykjaneskjördæmi. 

2. gr. 

Sýslumaður Gullbringusýslu og bæjarfógeli Keflavíkur skal jafnframt vera 

bæjarfógeti kaupstaðarins. 

3. gr. 

Sýslunefnd Gullbringusýslu og bæjarstjórn Grindavíkurkaupstaðar skulu semja 

sín á milli um skiptingu þeirra sjóða, sem við gildistöku laga þessara eru Í eign eða 

vörslu Gullbringusýslu. Einnig skulu sömu aðilar semja um fjárskuldbindingar, 

ábyrgðir og önnur þau atriði, er þá varða og upp kunna að koma vegna laga þessara. 

Nái þessir aðilar ekki samkomulagi, skal félagsmálaráðherra úrskurða, hvernig 

með skuli fara. 

4. gr. 

Að öðru leyli fer um málefni kaupstaðarins samkvæmt sveitarstjórnarlögum, 

nr. 58 29. mars 1861, og samþykktum settum samkvæmt þeim lögum. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þar til bæjarstjórnarkosningar hafa farið fram síðasta sunnudag í maí 1974, skal 

núverandi hreppsnefnd Grindavíkurhrepps fara með stjórn kaupstaðarins. 

Gjört að Bessastöðum, 10. apríl 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) NN 
Björn Jónsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



10. apríl 1974. 211 Nr. 19. 

LÖG 

um kaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðarhreppi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
ískifjarðarhreppur skal vera kaupstaður og sérstakt lögsagnarumdæmi. Nær 

umdæmið yfir allan núverandi Eskifjarðarhrepp og heitir Eskifjarðarkaupstaður. 
Umdæmi þetta er í Austurlandskjördæmi. 

2. gr. 
Sýslumaður Suður-Múlasýslu er jafnframt bæjarfógeti Eskifjarðarkaupstaðar. 

3. gr. 
Sýslunefnd Suður-Múlasýslu og bæjarstjórn Eskifjarðarkaupstaðar skulu semja 

sín á milli um skiptingu þeirra sjóða, sem við gildistöku laga þessara eru í eign eða 
vörslu Suður-Múlasýslu. Einnig skulu sömu aðilar semja um fjárskuldbindingar, 
ábyrgðir og önnur þau atriði, er þá varða og upp kunna að koma vegna laga þessara. 

Nái þessir aðilar ekki samkomulagi. skal félagsmálaráðherra úrskurða, hvernig 
með skuli fara. 

4. gr. 
Að öðru leyti fer um málefni kaupstaðarins samkvæmt sveitarstjórnarlögum, 

nr. 58 29. mars 1961, og samþykktum settum samkvæmt þeim lögum. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þar til bæjarstjórnarkosningar hafa farið fram síðasta sunnudag í maí 1974, skal 
núverandi hreppsnefnd Eskifjarðarhrepps fara með stjórn kaupstaðarins. 

Gjört að Bessastöðum, 10. apríl 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Björn Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A 12, nr. 18—19. Útgáfudagur 22. apríl 1974.



STJÓRNARTÍÐINDI A 13 — 1974 
  
  

  

Nr. 20. 242 10. apríl 1974. 

LÖG 
um kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni. 

, - 
ForseTi ÍsLanDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Dalvíkurkauptún skal vera kaupstaður og sérstakt lögsagnarumdæmi. Nær um- 

dæmið yfir allan núverandi Dalvíkurhrepp og heitir Dalvíkurkaupstaður. Umdæmi 

þetta er í Norðurlandskjördæmi eystra. 

2. gr. 

Um valdsvið bæjarfógeta á Dalvík og launakjör fer samkvæmt lögum þar um. 

Sýslumaður Eyjafjarðarsýslu og bæjarfógeti Akureyrar skal jafnframt vera bæjar- 

fógeti kaupstaðarins. 

3. gr. 

Sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu og bæjarstjórn Dalvíkurkaupstaðar skulu semja sín 

á milli um skiptingu þeirra sjóða, sem við gildistöku laga þessara eru í eign eða 

vörslu Eyjafjarðarsýslu. Einnig skulu sömu aðilar semja um fjárskuldbindingar, 

ábyrgðir og önnur þau atriði, er þá varða og upp kunna að koma vegna laga þessara. 

Nái þessir aðilar ekki samkomulagi, skal félagsmálaráðherra úrskurða, hvernig 

með skuli fara. 

4. gr. 

Að öðru leyti fer um málefni kaupstaðarins skv. sveitarstjórnarlögum, nr. 58 

29. mars 1961, og samþykktum settum skv. þeim lögum. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þar til bæjarstjórnarkosningar hafa farið fram síðasta sunnudag í maí 1974, 

skal núverandi hreppsnefnd fara með stjórn kaupstaðarins. 

Gjört að Bessastöðum, 10. apríl 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Björn Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A 13, nr. 20. Útgáfudagur 22. apríl 1974.



Ææ 

STJÓRNARTÍÐINDI A 14 — 1974 
      

10. apríl 1974. 243 Nr. 21. 

LÖG 

um jarðgufuvirkjun við Kröflu eða við Námafjall í Suður-Þingevjarsýslu. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að fela væntanlegri Norðurlandsvirkjun, sem yrði 

sameignarfélag ríkis og sveitarfélaga á Norðurlandi, eða öðrum aðila, að reisa og 
reka jarðgufuaflstöð við Kröflu eða austanvert Námafjall, með allt að 55 mega- 
watla afli, til framleiðslu raforku og leggja þaðan aðalorkuveitur til tengingar við 
aðalorkuflutningskerfi Norðurlands og Austurlands. 

2. gr. 
Valið milli Kröflu og Námafjalls austanverðs sem virkjunarstaðar skal fara 

fram á grundvelli jarðhitatæknilegra sjónarmiða og umhverfisverndarsjónarmiða. 
Sem hluti af virkjuninni skulu gerðar ráðstafanir, er að höfðu samráði við 

Náttúruverndarráð og að dómi sérfræðinga teljast nauðsynlegar til að draga úr 
hugsanlegum áhrifum virkjunarinnar á lífríki Mývatns, svo sem frekast er kostur. 

3. gr. 
Ríkisstjórninni heimilast að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs eða ábyrgjast lán, 

sem virkjunaraðilinn tekur, allt að 1500 millj. kr. eða jafngildi þeirrar upphæðar 
í erlendri mynt, til greiðslu stofnkostnaðar þeirra mannvirkja, er um getur í Í. gr. 

4. gr. 
Fella skal niður aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, tækjum og vélum til 

þessarar aflstöðvar, sbr. 1. gr. 

5. gr. 
Um stofnun og rekstur orkuvers og orkuveitna, sem um getur í 1. gr., fer 

að öðru leyti eftir ákvæðum orkulaga, nr. 58 29. april 1967. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 10. april 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús Kjartansson. 

Endurprentað blað. 
Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 22. 244 10. apríl 1974. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 18 frá 1959, um vöruhappdrætti 

fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Fyrri málsl. a-liðar 1. gr. orðist svo: 
Hlutatalan má ekki fara fram úr 75 000. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 10. apríl 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

- Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíðindi A 14, nr. 91—22. Útgáfudagur 26. apríl 1974.



STJÓRNARTÍÐINDI ÁA 15 — 194 
  

30. apríl 1974. 245 Nr. 23. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 46/1973, um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna, 

Forseti ÍssanDs 

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

1. gr. 
2. málsgr. 7. gr. orðist svo: 
Nú verða almennar og verulegar kaupbreyt ingar á samningstímabili, og má þá 

krefjast endurskoðunar aðalkjarasamnings án uppsagnar. Sá aðili, sem endurskoð- 
unar krefst, skal senda gagnaðila sínum, sáttasemjara ríkisins og Kjaradómi skrif- 
lega kröfugerð. Náist ekki samkomulag innan mánaðar frá kröfugerð, skal sátta- 

semjari ríkisins sjálfkrafa taka deiluna til meðferðar og reyna sættir. Hafi deila eigi 
verið leyst innan eins og hálfs mánaðar frá kr öfugerð, tekur Kjaradómur við mál- 
inu til úrskurðar. Kjaradómur skal hafa lagt dóm á ágreiningsefnið innan mánaðar 
frá því, að hann tók við meðferð málsins. Að öðru leyti skulu ákvæði III. og IV. kafla 
laga þessara gilda um meðferð þessara mála. Þó skal samningur eða dómur Kjara- 
dóms gilda frá þeim líma, sen um semst eða Kjaradómur ákveður, 

(5 . 2. gr. 
Við gerð sérkjarasamninga 1974 skal heimilt eftir ósk aðila að fresta málsskoti 

til Kjaradóms til 15. maí 1974. Jafnframt framlengisl frestur Kjaradóms til dómsupp- 
kvaðningar til 10. júlí 1974. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 30. apríl 1974 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Halldór E. Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi A 15, nr. 23. Útgáfudagur 30. apríl 1974. 
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STJÓRNARTÍÐINDI A 16 — 1974   

Nr. 24. 246 6. mai 1974. 

AUGLÝSING 
um breyting á forsetaúrskurði frá 16. júlí 1973, samanber breytingu 

á forsetaúrskurði frá 14. júlí 1971, um skipting starfa ráðherra. 

Samkvæmt tillögu forsætisráðherra er hér með gerð sú breyting á forsetaúr- 
skurði frá 16. júlí 1973, samanber breytingu á forsetaúrskurði frá 14. júlí 1971, um 
skipting starfa ráðherra, að Magnús Torfi Ólafsson, menntamálaráðherra fer með 
ráðherrastörf þau, sem Birni Jónssyni voru falin í nefndum forsetaúrskurði. 

Þetta birtist hér með þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í forsætisráðuneytinu, 6. maí 1974. 

Ólafur Jóhannesson. 0 
Guðmundur Benediktsson. 

Reykjavík. Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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LÖG 

um breyting á umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968, sbr. lög nr. 55 

12. maí 1970 og lög nr. 23 3. maí 1972. 

Forseti Ísnanns 

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

I. gr. 
10. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 55 12. mr 1970, breytist, sem hér segir: 

a. 1. mgr. orðist svo: 
Eiganda skráðs, vélknúins ökulækis er skylt að kaupa í vátryggingarfélagi, 

sem viðurkennt er af dómsmálaráðherra, og halda við vátryggingu fyrir öku- 
tæki sitt, sem nemi kr. 2 000 000.00 fyrir létt bifhjól, kr. 3 000 000.00 fyrir drátt- 

arvél, kr. 3000 000.00 fyrir bifhjól og kr. 6 000 000.00 fyrir bifreið. 
b. Í stað „kr. 200 000.00% í 2. mgr. komi: kr. 400 000.00. 

2. gr. 
Í stað „2.0%“ í 73. gr., sbr. 1. gr. laga nr. 23 3. maí 1972, komi: 20. 
Aftan við 3. mer. 73. gr., sbr. 1. gr. laga nr. 23 3. maí 1972, bætist: 
Þó er eiganda skrásetts dráttartækis, sbr. 1. mgr. 67. gr., heimilt að kaupa trygg- 

ingu gegn endurkröfu vátrvggingarfélags skv. 1. mgr., þegar endurkrafan er sprottin 
af tjóni vegna dráttar á öðru ökutæki. 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 1. gr. og 1. mgr. 2. gr. koma þó til fram- 

kvæmda 1. mars 1974. 

Gjört í Reykjavík, 24. april 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíðindi A 16, nr. 24—25. Útgáfudagur 7. maí 1974.
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Nr. 206. 248 8. maí 1974. 

FORSETABRÉF 

um þingrof. 

Forseti ÍsLANDs 

gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að þar sem einn stuðningsflokkur 
ríkisstjórnarinnar hafi slitið samstarfi á Alþingi, engar horfur séu á því, 
að unnt sé að mynda meiri hluta, er staðið gæti að starfhæfri ríkisstjórn, 
málefni í algerri sjálfheldu á Alþingi og stjórnarandstaðan fáist eigi til að 
afgreiða aðkallandi og mikilvægar efnahagsráðstafanir og stjórnmálaflokk- 
arnir almennt óski auk þess eftir kosningum, beri nauðsyn til að rjúfa Alþingi. 

Samkvæmt þessu er Alþingi hér með rofið nú þegar. 

Gjört í Reykjavik, 8. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Ólafur Jóhannesson. 

Nr, 27. 8. maí 1974. 

FORSETABRÉF 

um almennar kosningar til Alþingis 1974. 

ForsEri Ístanns 
gjörir kunnugt: 

Almennar kosningar til Alþingis skulu fara fram sunnudaginn 30. júní 1974. 

Gjört í Reykjavík, 8. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Ólafur Jóhannesson. 
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21. maí 1974. 249 Nr. 28. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um tímabundnar ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að verði eigi gripið til gagnráð- 

stafana sé fyrirsjáanleg veruleg hækkun verðlags og kaupgjalds, sem stefna 
muni afkomu atvinnuvega, atvinnuðryggi, viðskiptastöðu landsins út á við 
og þar með hag allra landsmanna í hættu; jafnframt hafi komið í ljós, að fjár- 
festingarlánasjóðir geti ekki að óbreyttum útlánskjörum nýtt það fjármagn, 
sem um hafi samist, að þeir fengju frá lífeyrissjóðum á þessu ári. Beri því 
brýna nauðsyn til að grípa án tafar til tímabundinna ráðstafana til viðnáms 
gegn verðbólgu og til þess að tryggja fjárhagsstöðu fjárfestingarlánasjóða, 
þannig að betra færi verði en ella til varanlegri lausna að afstöðnum Alþingis- 
kosningum þeim, sem í hönd fara. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár- 
innar á þessa leið: 

1. gr. 
Fram Gl 31. ágúst má ekki hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald fyrir 

afnot af fasteign eða lausafé frá því, sem var 22. maí 1974, nema að fengnu samþykki 
réttra yfirvalda og skulu þau ekki leyfa neina hækkun nema þau telji hana óhjá- 
kvæmilega. Leyfi til hækkunar tekur þó ekki gildi fyrr en það hefur hlotið staðfest- 
ingu ríkisstjórnarinnar. 

Á því tímabili, er greinir Í Í. mgr., má ekki hækka hundraðshluta álagningar á 
vöru í heildsölu, smásölu eða öðrum viðskiptum frá því, sem var 292. maí 1974, nema að 
fengnu samþykki réttra yfirvalda og staðfestingu ríkisstjórnarinnar, sbr. 1. mgr. Gildir 
þetta einnig um hvers konar umboðslaun vegna sölu vöru eða þjónustu og um hvers 
konar álagningu, sem ákveðin er sem hundraðshluti á selda vöru eða þjónustu, 
þar með vinnu. 

Ákvæði 1. og 2. mgr. taka einnig til verðs hvers konar vöru og þjónustu, sem 
ríki, sveitarfélög, stofnanir þessara aðila eða aðrir opinberir aðilar láta í té gegn 
gjaldi. 

Ríkisstjórnin getur ákveðið lækkun á verði vöru eða þjónustu telji hún til þess 
gilda ástæðu eða brýna nauðsyn. 

Z. gr. 
Verðlagsuppbót á laun skal haldast óbreytt fram til 31. ágúst 1974, sú sem gildi 

tók 1. mars 1974 samkvæmt kjarasamningum. 
Hagstofa Íslands skal upplýsa í opinberri greinargerð, hver kaupgreiðsluvísi- 

tala Í. júní 1974 hefði orðið miðað við óbreytt fyrinmæli kjarasamninga og laga um 
útreikning hennar, svo og miðað við það, að eigi sé tekið tillit til þeirrar hækkunar 
á liðnum „eigin bifreið“ í framfærsluvísitölu, er orðið hefur á tímabilinu frá 1. 
nóvember 1978 til 1. maí 1974. Hafi niðurgreiðsla vöruverðs verið aukin fyrir 1. 

Endurprentað blað. 
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júní 1974 frá því, sem hún var í maíbyrjun 1974, skal og miða útreikning þennan 

við smásöluverð á viðkomandi vöru eða vörum, að frádreginni verðlækkun, er slík 

niðurgreiðsluaukning veldur. 

3. gr. 

Laun bónda og verkafólks hans í verðlagsgrundvelli landbúnaðarvöru, sbr. 

lög nr. 101/1966 um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu o. fl., skulu hald- 

ast til 31. ágúst 1974 eins og þau voru ákveðin frá og með 1. mars 1974. 

4. gr. 

Almennt fiskverð, annað en verð skarkola, humars og rækju, skal haldast til 

31. ágúst 1974 eins og það var ákveðið um síðastliðin áramót, sbr. tilkynningu Verð- 

lagsráðs sjávarúlvegsins nr. 1/1974, enda tryggir ríkisstjórnin, að verð á brennslu- 

olíum til íslenskra fiskiskipa, er landa afla sínum og taka olíu hérlendis, haldist á 

meðan óbreytt, eins og það var í nóvembermánuði 1973. 

5. gr. 

Fjárfestingarlánasjóðir þeir, er fá til ráðstöfunar fjármagn af útgáfu verðtryggðra 

skuldabréfa, er lífeyrissjóðir kaupa samkvæmt samningi eða af verðtryggðu spari- 

skírteinafé, endurláni þetta fé með sambærilegum skilmálum. Heimilt er að ákveða 

lánskjör þessara sjóða þannig, að verðtrygging nái til ákveðins hluta hvers láns í 

tilteknum lánaflokkum, er ákvarðist af því, hve stór hluti verðtryggt fé er af heild- 

arráðstöfunarfé sjóðanna. 
Ríkisstjórnin tekur endanlega ákvörðun um lánskjör fjárfestingarlánasjóða í 

samræmi við ákvæði 1. málsgr. að fengnum tillögum Seðlabanka Íslands og Fram- 

kvæmdastofnunar ríkisins, og kemur sú ákvörðun í stað lagaákvæða og reglna þeirra, 

sem nú gilda um þetta efni. 

6. gr. 

Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála. 

1. gr. 

Forsætisráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. 
8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. mai 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíðindi A 18, nr. 28. Útgáfudagur 22. maí 1974.



  
ARTÍÐINDI A 19 — 1974    

3. maí 1974. 251 Nr. 29. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 57 27. apríl 1973, um atvinnuleysistrvggingar. 

Forseti Ístanps 
gjörir kunnugl: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

j 1. gr. 
Í stað „1. taxta“ í 1. málslið 1. mer. 5. gr. laganna komi: lægsta taxta. 

2. gr. 
Síðasta mgr. 15. gr. hljóði svo: 
Til þess að öðlast bótarétt verður umsækjandi að láta skrá sig daglega hjá vinnu- 

miðlun, að viðlögðum missi bótaréttar. Geti umsækjandi ekki látið skrá sig vegna 
veikinda, skal hann láta skrá sig næsta dag, sem honum er unnt, að viðlögðum missi 

bóta samkvæmt framansögðu. Óheimilt er að greiða bætur fyrir atvinnuleysistímabil, 
sem ekki hefur verið skráð hjá vinnumiðlun lögum samkvæmt. 

ð. Er. 

16. gr. b-liður orðist svo: 
njóta slysa- eða sjúkradagpeninga samkvæmt lögum um almannatryggingar, eða 

njóta launa á meðan þeir eru atvinnulausir, sbr. 26. gr. 

4. gr. 
I. málsliður 1. mgr. 18. gr. orðist svo: 
Atvinnuleysisbætur miðast við laun fyrir 8 klst. dagvinnu, eins og þau eru á 

hverjum tíma, samkvæmt næstlægsta taxta Verkamannafélagsins Dagsbrúnar í 
Reykjavík og skulu vera sem hér segir: 

a-liður 1. málsliður 18. gr. orðist svo: 
Til kvænts manns eða giftrar konu, sem er aðalfyrirvinna heimilis, 80% af áður 

sreindum launum. 

5. gr. 

Á ettir 25. gr. komi ný grein, sem verði 26. gr., svo hljóðandi, en greinatala lag- 

anna breytist samkvæmt því: 
Vinnuveitandi, sem gert hefur samkomulag við launþega í fiskvinnu, sem tryggi 

honum dagvinnukaup fyrir fyrstu þrjá atvinnuleysisdaga í viku hverri frá 27. 
febrúar 1974 til febrúarloka 1976, fyrstu fjóra atvinnuleysisdaga á tímabilinu 1. mars 
1976 til febrúarloka 1978 og fimm atvinnuleysisdaga frá 1. mars 1978, á rétt á endur- 
greiðslu úr Atvinnulevsistryggingasjóði á allt að 60% slíkra launagreiðslna, eftir 
því, sem nánar greinir í reglugerð, sem ráðherra setur. 

Í reglugerð þessa skal setja ýtarleg ákvæði um efni þess samkomulags á milli 

vinnuveitanda og launþega, sem gert er ráð fyrir í grein þessari. Enn fremur skal 
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setja ákvæði um rétt vinnuveitanda til endurgreiðslu úr Atvinnuleysistryggingasjóði, 
sem minnkar úr 60% 1. mars 1979 í 50% og síðan um 10% á ári hverju, uns hún 

fellur niður með öllu frá og með 1. mars 1984. Svo skal og setja ákvæði í reglu- 
gerðina um nánari tilhögun endurgreiðslunnar og annað það, sem varðar framkvæmd 
laga þessara. 

Samkomulag samkvæmt grein þessari skal vera skriflegt og öðlast ekki gildi 
fyrr en það hefur verið tilkynnt trúnaðarmanni hlulaðeigandi úthlutunarnefndar, 
sbr. 14. gr., og hann hefur staðfest samninginn með áritun sinni. 

6. gr. 
Til lánveitinga og styrkja samkvæmt 22.-25. gr. laga þessara er stjórn 

sjóðsins heimilt að verja allt að 40% af árlegum vaxtatekjum sjóðsins. 

7. gr. 
Við ákvæði laganna til bráðabirgða bætist ny mgr., svo hljóðandi: 
Nú hafa vinnuveitandi og launþegi gert með sér samkomulag samkvæmt 26. gr., 

þegar lög þessi öðlast gildi, og skal þá slíkt samkomulag vera gilt, enda fari tilkynn- 
ing og áritun, sbr. síðustu mgr. 26. gr., fram innan 14 daga frá gildistöku laganna. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 3. maí 1914. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Magnús Kjartansson. 
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27. mars 1974. 253 Nr. 30. 

LÖG 
um ráðstafanir vegna sameiningar Flugfélags Íslands h.f. og Loftleiða h.f. 

Forseti ÍsLanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þan með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Flugfélagi Íslands h.f. og Loftleiðum h.f. skal, þrátt fyrir ákvæði 1. ml. 3. gr. laga 

um hlutafélög, nr. 77/1921, sameiginlega heimilt að stofna hlutafélag. sem tekur 
við yfirstjórn allra eigna og rekstrar hlutafélaganna. 

2. gr. 
Hinu nýja hlutafélagi skal heimilt að eiga öll hlutabréf í Flugfélagi Íslands h.f. 

og Loftleiðum h.f., og skal þess ekki krafist, að stjórnarmenn Flugfélags Íslands h.f. 

eða Loftleiða h.f. séu hluthafar í þeim félögum. 

3. gr. 
Ákvæði 2. ml. 2. mgr. 31. gr. laga um hlutafélög, nr. 77/1921, skulu ekki gilda 

um Flugfélag Íslands h.f. og Loftleiðir h.f. 

4. gr. 

Hið nýja félag, Flugfélag Íslands h.f. og Loftleiðir h.f. skulu, að því er varðar 
álagningu opinberra gjalda, teljast einn skattaðili. 

5. gr. 
Árin 1974—-1980, að báðum árum meðtöldum, skulu hlutabréf í hinu nýja félagi 

því aðeins teljast eignarskattskyld eign í hendi hluthafa. að arður, sem úthlutað var 
til greiðslu á skattárinu, hafi numið 3 eða meiru. 

6. gr. 
Tímatakmörkun sú á heimild til úthlutunar jöfnunarhlutabréfa, sem ákveðin er 

með FV. lið ákvæða til bráðabirgða í lögum nr. 68/1971, um tekjuskatt og eignarskatt, 
sbr. 4. tl. 22. gr. laga nr. 7/1972, um breyting á þeim lögum, skal ekki taka til út- 
hlutunar hlutabréfa vegna hlutabréfaskipta í tengslum við aðild Flugfélags Íslands 

h.f. og Loftleiða h.f. að hinu nyja sameiginlega félagi. 

1. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 
Björn Jónsson. 
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LÖG 

um ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot. 

Forseti ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég slaðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkið ábyrgist samkvæmt lögum þessum greiðslu á launakröfum á hendur 
vinnuveitanda, sem úrskurðaður hefur verið gjaldþrota. 

2. gr. 
Ábyrgðin tekur til þeirra vinnulauna, sem forgangsréttur fylgir samkvæmt lög- 

um nr. 3 12. apríl 1878, um skipti á dánarbúum og félagsbúum o. fl. Sama gildir 
um bætur vegna riftunar eða uppsagnar á vinnusamningi svo og orlofsgreiðslur. 

Hafi launþegi krafist gjaldþrotaskipta vegna vanskila á greiðslum þeim, sem 
um ræðir í 1. málsgrein þessarar greinar, tekur ábyrgðin til alls nauðsynlegs 
kostnaðar, sem honum er skylt að greiða í því sambandi. 

Launþegi, sem hlut á í fyrirtæki, sem hann vinnur hjá, getur þó ekki fengið 
greiðslu úr ríkissjóði á launum hjá því fyrirtæki samkvæmt lögum þessum. Sama 
á við um forstjóra fyrirtækis, þótt hann eigi ekki hlut í því, svo og þá, sem, setið 
hafa í stjórn gjaldþrotafélags, eftir að fjárhag þess tók verulega að halla. 

Ráðherra getur þó ákveðið með reglugerð, að 3. mer. greinar þessarar taki ekki 
til þeirra, sem eiga aðeins óverulegan tiltekinn hlut í hlutafélagi eða fyrirtæki og fara 
ekki með umboð annarra hluthafa. 

Greiðsla samkvæmt grein þessari til hvers launþega gelur í hæsta lagi numið 
Þþreföldum lágmarkstekjum, sbr. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 96 27. des. 1971. 

ð. gr. 
Ábyrgðin tekur einungis til kröfu, sem lýst hefur verið lögformlega við gjald- 

Þrotaskipti. Þetta gildir þó ekki um bú, sem reynast eignalaus og innköllun því 
ekki gefin út. Krafa um ábyrgð vegna ógreiddra vinnulauna í slíkum búum skal 
gerð eigi síðar en ári eftir að skiptameðferð lýkur. Í þessum tilvikum skal rétt- 
mæti launakröfu sannað með þeim hætti, sem ráðuneytið metur gildan. 

4. gr. 
Félagsmálaráðuneytið innir af hendi greiðslur þær, sem ríkissjóði ber að greiða 

samkvæmt lögum þessum. Þegar greiðsla er innt af hendi samkvæmt reglum 
þessara laga, skal halda eftir því, sem skylt er, á sama hátt og við útborgun launa 

hjá vinnuveitanda. 
Ráðuneytið má eigi inna af hendi greiðslu fyrr en úrskurður um gjaldþrota- 

skipti hefur gengið og eigi heldur fyrr en krafa launþega er komin í gjalddaga. 

Greiðslu á kröfu til launa í uppsagnarfresti má inna af hendi mánaðarlega eftir á, 

uns hún er að fullu greidd. Gagnkröfur, sem til greina ber að taka við launa- 
greiðslur samkvæmt lögum, skulu dregnar frá greiðslum samkvæmt lögum þessum. 

r 
0 

Kröfur á hendur ríkissjóði um greiðslu á launum samkvæmt lögum þessum 
her að senda félagsmálaráðunevtinu innan árs frá lokum innköllunarfrests í þrota- 
búinu, sbr. þó 3. gr.
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6. gr. 
Kröfu, sbr. 5. gr., skulu fylgja upplýsingar skiptaráðanda um þau atriði, sem 

varða réttmæti kröfu og skilyrði þau, sem sett eru í lögum þessum fyrir því, að 
greiða beri kröfuna úr ríkissjóði. 

7. gr. 
Ráðuneytið annast greiðslu þeirra krafna, sem því berast, sbr. 5. gr, og full- 

nægja skilyrðum laganna um greiðsluskvidu innan fjögurra vikna frá því að krafan 
barst ráðuneytinu. 

Nú telur ráðuneytið vafa leika á réttmæti kröfu, og getur það þá krafist þess. 
að kröfuhafi láti því í té úrskurð skiplaréltar um réttmæti hennar. 

8. gr. 
Ríkissjóður á rétt til endurgreiðslu úr þrotabúi skuldara á þeim fjárhæðum, 

sem það hefur innt af hendi samkvæmt lögum þessum, að svo miklu leyti sem 
eignir búsins hrökkva til samkvæmt úthlutun skiptaráðanda. Endurkrafa ríkissjóðs 
nýtur sama forgangsrétlar í þrotabúinu sem sú krafa, er hann leysti til sín. Fyrnist 
sá réttur ekki, meðan endurkrafan er ófyrnd. 

Ráðuneytið tilkynnir skiptaráðanda um greiðslur, sem það hefur innt af hendi 
samkvæmt lögum þessum. 

9. gr. 
Nú framselur launþegi kröfu, sem um ræðir í 2. er., og glatast þá réttur til 

greiðslu úr ríkissjóði, nema krafan hafi verið framseld hlutaðeigandi samtökum 
atvinnurekenda eða launþega, eftir að úrskurður um gjaldþrot var kveðinn upp. 

10. gr. 
Hafi launþegi gefið rangar upplýsingar eða þagað um atriði, sem máli skipta 

i sambandi við greiðslu úr ríkissjóði, ber launþega að endurgreiða það, sem hann 
hefur ranglega fengið. 

Sé um vílavert athæfi að ræða, varðar það refsingu samkvæmt almennum 
hegninsarlðgum. 

11. gr. 
Opinber stjórnvöld. vinnuveilendur og stéttarfélög skulu eftir beiðni ráðu- 

neylisins veita upplýsingar, sem þýðingu hafa við ákvörðun um greiðslu samkvæmt 
lögunum. 

12. gr. 
Ráðherra getur sett reglugerð um nánari ákvæði varðandi framkvæmd laga 

þessara. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. mars 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Björn Jónsson. 
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Nr. 32. 256 10. apríl 1974. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 3 12. apríl 1878, um skipti á dánarbúum 

og félagsbúum o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Undirfyrirsagnir 1. og ll. í 8. kapitula B. falli niður. 

2. gr. 
a gr. orðist þannig: 
Á undan öllum öðrum skuldum búsins ganga, sbr. þó 83. gr. 3. mgr.: 
1. Útfararkostnaður hins framliðna eftir reikningi, sem skiptaráðandi úrskurðar. 

2. Skiptakostnaður, þó ekki skiptagjöld í ríkissjóð. 
3. Kröfur stofnaðar eftir upphaf skipta með löglegum samningum, sem skipta- 

ráðandi eða aðrir umráðamenn búsins gera fyrir þess hönd. 

3. gr. 
83. gr. orðist þannig: 
Næslar kröfum skv. 82. gr. ganga veðtrvggðar kröfur og kröfur tryggðar með 

öðrum tryggingarréttindum í búinu. 
Fjármuni í búinu, sem aðrir eiga tryggingarréttindi í, skal selja á löglegan hátt 

eftir ráðstöfun skiptaráðanda og greiða rétthafa af andvirði eignarinnar, að frá- 
dregnum kröfum skv. 3. mgr. þessarar greinar, en afgangurinn rennur saman við 
aðrar eignir í búinu. Um forgang einstakra rétthafa fer að lögum, en kröfur tryggð- 
ar með sjálfsvörsluveði í lausafé og almennu lögveði koma í kröfuröð eftir þinglýs- 
ing sarreglum með sama hætti og aðrar veðkröfur, sem þær reglur skipa í röð. Óþins- 
lýstar kröfur tryggðar með almennu lögveði ganga á eftir öðrum kröfum eftir þess- 
ari grein. 

Kröfur skv. 82. gr. 2. og 3. liðum ganga fyrir kröfum skv. þessari grein að því 
leyti, sem þær að öllu eða nokkru snerta hin óbeinu eignarréttindi. 

4. gr. 

84. gr. orðist þannig: 
Næstar kröfum skv. 82. og 83. gr. ganga að réttri tillölu við fjárhæð hverrar 

kröfu: 
1. Kröfur um laun og annað endurgjald fyrir vinnu í þjónustu hins látna, sem 

fallið hafa í gjalddaga á síðustu 6 mánuðum fyrir andlátið. 

2. Bótakröfur vegna slita á vinnusamningi eftir upphaf skipta eða á síðustu 6 

mánuðum fyrir upphaf skipta. 
3. Kröfur til orlofsfjár vegna launa, sem unnið hefur verið fyrir á orlofsárinu 

fyrir upphaf skipta og á yfirstandandi orlofsári. 
4. Gjöld til lífeyrissjóða, sjúkrasjóða og annarra slíkra styrktarsjóða, sem vinnu- 

veitendum ber að greiða skv. kjarasamningum eða lögum og reiknuð eru sem hlut- 
fallstala af kaupi unþes fyrir sama tíma og í 1. tl. greinir. 

5. Kröfur skv. 14. tl. frá fyrri tíma en þar greinir, ef mál hefur verið höfðað 
til heimtu þeirra innan ú mánaða frá gjalddaga og dómur gengur á síðustu tveimur 

mánuðum fyrir upphaf skipta eða síðar.
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6. Kröfur í bú þeirra, sem hafa sem opinberir sýslunarmenn með sjálfstæða 
fégæslu fengið í sínar vörslur fé annarra, enda sé um kröfu til slíks fjár að ræða. 

7. Kröfur maka, fyrrverandi maka og barna til lífeyris og meðlags síðasla árið 
fyrir upphaf skipta, enda séu greiðslur þessar ákveðnar með vfirvaldsúrskurði, þar 
á meðal staðfestum skilnaðarsamningi, þær fáist ekki greiddar frá Tryggingastofnun 
ríkisins og séu ekki ósanngjarnar miðað við aðstæður, þegar þær voru ákveðnar. 

8. Sanngjörn þóknun eftir úrskurði skiptaráðanda fyrir störf unnin síðasta 
árið fyrir upphaf skipta vegna Llrauna til nauðasamninga eða frjálsra samninga, 
sem líklegir voru til að koma nýrri skipan á fjármál hins látna, svo og annar nauð- 
synlegur kostnaður við slíkar tilraunir. 

5. gr. 
85. gr. orðist þannig: 
Þegar lokið er öllum skuldum skv. 82—-84. gr., skal verja því, sem eftir er af fé 

búsins, til að greiða allar aðrar skuldir þess að réttri tiltölu við upphæð hverrar skuld- 
ar, sbr. þó 86. gr. 

6. gr. 
86. gr. orðist þannig: 
Þegar lokið er öllum skuldum skv. 82—-85. gr., skal greiða í neðantalinni röð: 
1. Kröfur um vexti, sem á hafa fallið eftir upphaf skipta, nema vexti af kröf- 

um skv. 82. gr. 
2. Kröfur um refsingar eða refsikennd viðurlög, þ. á m. skattsektir, ef slíkar 

kröfur verða heimtar úr búinu, svo og kröfur um févíti einkaréttarlegs eðlis, nema í 
þeim mæli, sem í þeim felast skaðabætur. 

3. Gjafakröfur. 

7. gr. 
87. gr. orðist þannig: 

Við framsal eða önnur aðilaskipti að kröfu fylgja réttindi í búinu skv. 82—-86. 
gr, nema um sé að ræða kröfu skv. 84. gr. 6. tölul., sem opinber aðili hefur eignast. 
Nú greiðir samskuldari bús kröfu, og fer þá um framkröfu hans á hendur búinu með 
sama hætti og kröfuna, sem greidd var, en þó rýrir það ekki sjálfstæð tryggingar- 
réttindi, sem samskuldari á. 

88. og 89. gr. falli niður. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 10. apríl 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Ólafur Jóhannesson.



Nr. 33. 258 10. apríl 1974. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um 

Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
29. gr. laganna orðist svo: 
Íbúðir, sem byggðar eru í því skyni að útrýma heilsuspillandi húsnæði, skulu 

sela notið lána samkvæmt H. kafla þessara laga eða samkvæmt lögum um Stofnlána- 

deild landbúnaðarins. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 10. apríl 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 
Björn Jónsson. 

Nr. 34. . 10. apríl 1974. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 10 25. jan. 1952, um 

heimilishjálp í viðlögum. 

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

þykki mínu: 

Í. gr. 

Á eftir 1. málsgr. 1. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Þá má samkv. lögum þessum starfrækja heimilishjálp handa öldruðu fólki svo 

og vegna veikinda barna eða fullorðinna. ef þeir, sem veita heimilinu forstöðu, eru 
, 

bundnir af alvinnu utan heimilisins, eflir því sem nánar er ákveðið í reglugerð. 

2. er. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru numin úr gildi lög nr. ö8 28. apríl 

1963. 

Gjörl að Bessastöðum, 10. apríl 1974. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

Björn Jónsson.
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LÖG 

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1971. 

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

00 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

09 
10 
11 
12 
13 
14 

{1 

12 

13 

þykki mínu: 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1971 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 
tölum í þús. kr.: 

Gjöld: Áætlun: 

Æðsta sljórn ríkisins .........00.0 80 787 
Forsælisráðuneytið ...........0.00 0. 25 530 
Menntamálaráðuneylið „........0.00. 00. 2018 677 
Utanríkisráðuneytið .......0..0.00.0 153 393 
Landbúnaðarráðuneytið ..........00000 0. 668 056 
Sjávarútvegsráðuneytið ...,......0.0........... 252 758 
Dóms- og kirkjumálaráðuneylið ................. 596 426 
Félagsmálaráðuneytið ............00. 0. 639 678 
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneygtið ........ 3 529 273 
Fjármálaráðuneytið ........0.0.00.0 548 745 
Samgönguráðuneytið „............00..0... 0. 1 154912 
Iðnaðarráðuneytið ..........0...0....0000 00. 242 121 
Viðskiptaráðuneytið ..........0.0.0...00.. 0. 1 146 283 
Hagstofa Íslands .........0.....000. 00. 13 185 
Ríkisendurskoðun ........0.00. 000... 13 449 
Mismunur 0... 511 433 

  

Santlals 11 534 706 

Tekjur: Áætlun: 
Skallar 2... 11 392 236 
Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign 
fluttar úr B-hluta ríkisreiknings ................ 62 420 
Ýmsar tekjur ..............0 80 050 

MismMUNUr „2... 

Reikningur: 

115 889 
33 091 

2 363 882 
226 351 
841 114 
293 052 
654 460 
605 503 

3 991 961 
646 145 

1798 823 
266 042 

1 663 320 
18 791 
15 530 

13 598 894 

Reikningur: 

13 087 554 

63 383 
107 275 
275 682 

  

Samtals 11 534 706 

Gjört að Bessastöðum, 10. april 1974. 

Kristján Eldjárn. 
(L. SJ 

13 538 894 

  

Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu. 

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

þykki mínu: 

gr. 
Tilgangur laga þessara er að stuðla að verndun Mvvatns- og Laxársvæðisins í 

Suður-Þingeyjarsýslu. 

2. gr. 
Ákvæði laganna taka til Skútustaðahrepps og Laxár með hólmum og kvíslum 

allt að ósi árinnar við Skjálfanda, ásamt 200 metra breiðum bakka meðfram Laxá 

báðum megin. 
. ð. gr. 

ÁA landssvæði því, er um getur í 2. gr., er hvers konar mannvirkjagerð og jarð- 
rask óheimilt, nema leyfi Náttúruverndarráðs komi tl. 

Breytingar á hæð vatnsborðs stöðuvatna og rennsli straumvatna eru einnig 
óheimilar nema til verndunar og ræktunar þeirra, enda komi til sérstakt leyfi 
Náttúruverndarráðs. 

Heimilar skulu þó framkvæmdir, sem nauðsynlegar og eðlilegar teljast til bú- 
skapar á lögbýlum, nema spjöllum valdi á náttúruverðmætum að dómi Náttúru- 

verndarráðs. 
Þá eru heimilar, án sérstaks leyfis Náttúruverndarráðs, byggingar samkvæmt 

staðfestu skipulagi, enda hafi Náttúruverndarráð fallist á skipulagsáætlun þá, sem 
um er að ræða. 

4. gr. 
Reisa skal og reka náttúrurannsóknastöð við Myvatn. Menntamálaráðuneytið 

skipar stjórn stöðvarinnar samkvæmt tilnefningum Náttúrufræðistofnunar Íslands, 
Verkfræði- og raunvísindadeildar Háskóla Íslands. hreppsnefndar Skútustaðahrepps 
og Landeigendafélags Laxár og Myvatns og Náttúruverndarráðs, og skal fulltrúi 
ráðsins vera formaður stjórnarinnar. 

Stjórn stöðvarinnar sér um framkvæmdir og rekstur. Hún er stjórnvöldum til 

ráðuneytis um allt það, er lýtur að framkvæmd laga þessara. Í reglugerð, er mennta- 
málaráðunextið setur. að fengnum tillögum Náttúruverndarráðs, skal nánar kveðið 

á um starfshætti stjórnarinnar og starfsemi stöðvarinnar, m. a. um samstarf við 

heimamenn og aðstöðu til námskeiðahalds fyrir háskólanema í nátlúrufræðum. 

ð. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur, að fengnum tHllögum heilbrigðisráðuneytisins og 

Náttúruverndarráðs, reglugerð um varnir gegn hvers konar mengun svæðis þess, 
er lögin taka til, og skal þar m. a. kveðið á um sérstakar mengunarvarnir Kísil- 
iðjunnar við Mývatn. Í reglugerðinni skal enn fremur kveðið á um verndun lífríkis 
á svæðinu og skynsamlega nýtingu þess, svo sem. um takmörkun á aðgangi ferða- 
manna að tilteknum stöðum á svæðinu. 

6. gr. 

Náttúruverndarráð getur, að fengnum tillögum stjórnar rannsóknastöðvarinnar, 
ráðið starfsmann til eftirlits með framkvæmd laga þessara og reglugerða, er settar 
verða samkvæmt þeim.
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7. gr. 
Kostnaður við framkvæmd laga þessara greiðist úr ríkissjóði, eftir því sem 

fé er veitt til á fjárlögum. 

8. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum. or settar ern samkvæmt þeim, varða 

sektum eða varðhaldi. Sektir renni í ríkissjóð. 

Beita má dagsekium, er renna í ríkissjóð. alll að 2000 krónum, til að knýja 
menn til framkvæmda á ráðstöfunum, sem þeim er skylt að hlutast til um samkvæmt 

lögum þessum og reglugerðum, eða láta al atferli, sem er ólögmæt. 

9. gr. 

Að öðru leyti fer um verndun Laxár- og Mxvalnssvæðisins eflir reglum í lög- 
um um náttúruvernd. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjörl í Reykjavik, 2. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a nn 

Magnús T. Ólafsson. 

8. maí 1974. = Nr. 37. 

LÖG 

um lántökuheimildir erlendis. 

Forseti ÍstanDs 

gjórir kunnugl: Alþingi hefur fallist á lóg þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þykki mínu: 

1. gr. 
Fjármálaráðherra er henmilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán að jafn- 

virði allt að 569 millj. kr., sem verja skal sem hér segir: 
a) til framkvæmda í raforkumálum 149 millj. kr. 
b) til orkurannsókna 127 millj. kr. 
ce) til flutningslinu raforku um Suður-, Vesltur- eg Norðurland 100 millj. kr. 
d) til Laxárvirkjunar 100 millj. kr. 
e) til landshafna 18 millj. kr. 
Ö til Siglufjarðarkaupstaðar vegna virkjunar í Fljótaá 75 milli. kr. 

2. gr. 
Heimilt er að ábyrgjast tækjakaupalán vegna Rafmagnsveitna ríkisins að jafn- 

virði allt að 90 millj. kr. vegna kaupa á þrýstivatnspípu og vélbúnaði til Mjólkár- 
virkjunar. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 8. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) . - 

Halldór F. Sigurðsson.



Nr. 38. 262 8. mai 1974. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 22 23. apríl 1968, um gjaldmiðil Íslands. 

A. 

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

þykki mínu: 

Í. gr. 
8. gr. laganna orðist svo: 
Að tillögu Seðlabanka Íslands er ráðherra heimilt að ákveða með reglugerð, að 

fjárhæð sérhverrar kröfu eða reiknings skuli greind og greidd með heilli krónu. 
Skal lægri fjárhæð en fimmtíu aurum sleppt, en fimmtíu aurar eða hærti fjárhæð 
hækkuð í eina krónu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 8. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 0 
Lúðvik Jósepsson. 

Nr. 39. j 13. maí 1974. 

AUGLYSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir 

Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 8. maí 1974 á tillögu menntamálaráðherra um að 
staðfesta eftirfarandi brexting á reglugerð nr. 76 17. júní 1958 fyrir Háskóla Ís- 
lands, með áorðnum breytingum: 

1. gr. 
44. gr. orðisl svo: 

Kennsla í lvfjafræði lyfsala. 

a. Inntökuskilyrði. 

Þeir stúdenlar, sem lokið hafa fullnaðarprófi við stærðfræði-, eðlisfræði- eða 

nátlúrufræðideild í íslenskum skóla, sem hefur heimild til þess að brautskrá stúdenta, 

hafa aðgang að námi í lyfjafræði lyfsala. Deildin getur þó selt lágmarkseinkunnir í 
einslökum greinum sem skilyrði inntöku. Enn fremur getur deildin takmarkað fjölda 
stúdenta, sem veittur er aðgangur að deildinni hverju sinni. 

b. Kennslugreinar og Kennsluhættir. 

I. Námstími og kennsluhættir. 

Náni Í lyfjafræði Ivfsala við Háskóla Íslands miðast við þrjú kennsluár (6 miss- 
ern. Próf eru að jafnaði haldin í lok hvers námskeiðs.
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2. Kennslugreinar. 

Á 1. misseri skal kenna: Lyfjagerðarfræði, bóklega og verklega, almenna efna- 
fræði 1, bóklega og verklega, efnagreiningu 1, bóklega og verklega. 

Á 2. misseri skal kenna: Lyfjagerðarfræði, bóklega og verklega, lífræna efna- 
fræði og lífefnafræði 1, bóklega og verklega, lyfjalöggjöf, verðlagning ;u lyfa, latínu. 

Að loknu 2. nisseri skal stúdent vistaður Hl verklegs náms í Ivfjabúð eða öðr- 

um námsdvalarstað í samráði við aðalkennara í lyfjafræði lyfsala. Stúdent skal 

stunda hið verklega nám frá 15. júní til 1. október og aftur frá |. júní til 16. ágúst 
næsta ár á eftir. Stúdent gelur þurft að leysa verklegt nám af hendi á fleirum en 
cinum slað í samráði við og með samþykki aðalkennara (prófessors). 

Á 3. misseri skal kenna: Lyfjagerðarfræði, bóklega og verklega, sérhæfða lvlja- 
fræði, lífræna efnafræði, bóklega og verklega, lyflýsingafræði, grasafræði. 

Á 4. misseri skal kenna: Stærðfræði, tölfræði, gagnafræði, eðlisfræði, lyflýsinga- 
fræði, grasafræði, lífræna efnafræði, bóklega og verklega 

Á 5. misseri skal kenna: Lyfjaefnafræði, rekstrarfræði lyfjabúða, lifefnafræði, 
bóklega og verklega, efnagreiningartækni, verklega. 

Á 6. misseri skal kenna: Lvfjaefnafræði, rekslrarfræði fiabúða, lífefnafræði, 

bóklega og verklega, efnagreiningartækni, bóklega og verklega 

ce. Verklegt nám. 

Við verklegt nám utan Háskólans skal stúdent starfa sem hér segir: Í Ivfjabúri 
og við Sa enska lv} gerð, rannsóknastofustörf, færslu eftirritunarbókar, innkaupa- 
spjaldskrár o. fl. í samlals 4 mánuði. Við afgreiðsluáfyllingar- og birgðastörf í sam- 

tals 2 mánuði. 
Á verknámstíma sínum utan Háskólans skal stúdent færa dagbók. Stúdent skal 

skila dagbók í síðasta lagi einni viku áður en verklegri námsdvöl lýkur (16. ágúst). 
Heimilt er að víkja frá þessum skilafresti ef nauðsyn krefur og með samþykki að- 

alkennara. 

2 
45. gr, orðist svo: 

Próf í lyfjafræði lyfsala. 

Prófgreinar og tilhögun prófs. 

Prófgreinar í lyfjafræði lvfsala og gildi einkunna í hverri grein eru sem hér 

segir: 

Próf í lok 1. misseris: 

Skriflegt: Almenn efnafræði 1 og efnagreining 1: einföld einkunn. 

Verklegt: Almenn efnafræði Í og efnagreining I: einföld einkunn. 

Próf í lok 2. misseris: 

Skriflegt: Lyfjagerðarfræði: tvöföld einkunn, lífræn efnafræði og lífefnafræði 

I: einföld einkunn. 
Verklegt: Galensk lyfjagerð: tvöföld einkunn, lífræn efnafræði og lífefnafræði 

I: einföld einkunn. 

Próf í lok 3. misseris: 

Skriflegt: Lyfjagerðarfræði: einföld einkunn, sérhæfð lyfjafræði: einföld 

einkunn. 
Verklegt: Galensk lyfjagerð: einföld einkunn.
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Próf í lok 4. misseris: 

Skriflegt: Lyflýsingafræði: einföld einkunn, grasafræði: einföld einkunn, líf- 

ræn efnafræði: einföld einkunn. Í stærðfræði, tölfræði, gagnafræði og eðlisfræði 
skulu greinakennarar gefa út skriflega viðurkenningu um, að stúdent hafi náð til- 
skilinni leikni. 

Verklegt: Lifræn efnafræði: einföld einkunn. 

Próf í námunda við 15. ágúst: (fyrri hluta próf): 

Skriflegt: Lyfjalöggjöf, verðlagning lyfja og latina: einföld einkunn. 
Verklegt: Plöntugreining. Greinarkennari skal gefa út skriflega viðurkenningu 

um, að stúdent hafi náð tilskilinni leikni. 

Próf í lok 5. misseris: 

Efnagreiningartækni, verkleg: einföld einkunn. 

Próf í lok 6. misseris (aðstoðarlvfjafræðingspróf): 

Skrifleg: Lvfjaefnafræði: tvöföld einkunn, rekstrarfræði lyfjabúða: einföld 
einkunn, lífefnafræði: tvöföld einkunn. 

Verklegt: Lífefnafræði: einföld einkunn, efnagreiningartækni, bókleg og verk- 

leg: einföld einkunn. 

Áður en stúdent segir sig til prófs í lok 2. kennslumisseris, skal hann leggja 
fram vottorð frá kennurum um, að hann hafi sýnt viðhlítandi ástundun við námið 
og lokið tilbúningi eigi færri en 15 galenskra samsetninga, sem greindar eru á verk- 
efnalista þeim, sem afhentur er í upphafi I. misseris. Þá er stúdent segir sig til ann- 
arra prófa, skal hann hafa staðist próf í lok 2. misseris og öll undangengin próf og 
leggja fram vottorð frá kennurum um, að hann hafi sýnt viðhlítandi ástundun við 
námið. 

Einkunn í verklegri galenskri lyfjagerð skal miða að hálfu við skýrslur stúdenta 
vfir námstímann og að hálfu við frammistöðu á prófinu sjálfu. 

Nú stenst stúdenl eigi eitthvert próf og er honum þá heimilt að þreyta það aftur 
eftir þeim prófreglum, er gilda fyrir hverja grein. 

Ekkert próf má þreyta oftar en tvisvar, sbr. þó 61. gr. 1. mgr. í. f., og aðstoðar- 
lvfjafræðingsprófi skal lokið eigi síðar en sex árum eftir að stúdent var skráður í 
deildina. Undanþágu má þó veita frá greindu tímamarki, ef stúdent hefur verið 
veikur, enda sé það staðfest af lækni Háskólans. 

Ekki er Háskólanum skylt að annast kennslu á 3. námsári, nema 3 stúdentar 
hið fæsta skrái sig til náms. 

b. Einkunnastigi og ákvæði um lágmarkseinkunn. 

Við ákvörðun á einkunn skal nota tug einkunnakerfi, sbr. 57. gr. G, um próf í 
verkfræði- og raunvísindadeild. Við einkunnagjöf skal jafnframt stuðst við úrlausnir 
æfingaverkefna, sem stúdent hefur leyst á námstímanum. Einkunnir skriflegra prófa 
skulu gefnar í heilum og hálfum tölum, en einkunnir verklegra prófa í heilum tölum. 

T Hl þess að standast próf verður stúdent að hafa fengið a. m. k. 6.0 í hverri af 
þessum greinum: galenskri lyfjagerð og efnagreiningartækni og ekki minna en 

a. m. k. 6.0 að meðaltali á hverju námsári fyrir sig. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyling þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinn, 13. maí 1974. 

Magnús T. Ólafsson. uu 
Birgir Thorlacius.
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AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, fór í dag til Danmerkur. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneylinu, 17. maí 1974. 

Ólafur Jóhannesson. 
Guðmundur Benediktsson. 

21. maí 1974. Nr. 41. 

AUGLÝSING 

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

. ; (93 Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, kom í dag úr för sinni til útlanda og 

hefur á ný tekið við stjórnarstörtum. 

Í forsætisráðuneytinn, 21. maí 1974. 

Ólafur Jóhannesson. 
Guðmundur Benediktsson. 

11. mars 1974. Nr. 42. 

LÖG 

um breyting á skipulagslógum, nr. 19 21. maí 1964. 

Forseti ÍsLaNnDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég slaðfest þau með sam 

þykki mínu: 

Í. gr. 
Aftan við 35. gr. laganna bætist ný mgr., svo hljóðandi: 

sd ð Í 5 J . , . . 

Auk skipulagsgjalds, sem um ræðir í 1. mgr., skal árlega greiða úr ríkissjóði . OPÐI o = ðÐ Ni 

til framkvæmdar skipulagsmála eigi lægri fjárhæð en nemur helmingi skipulagsgjalda 

liðins árs. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1975. 

Gjört í Reykjavik, 11. mars 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Björn Jónsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 31 5. maí 1970, um dýralækna. 

Mi 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Síðasta málsgrein 9, gr. orðisl þannig: 
Ráðherra setur reglur um framkvæmd eftirlits þessa og nauðsynlegar ráðstal- 

anir til þess að slöðva sölu á mjólk, sem vegna sjúkdóma eða óþrifnaðar gæti talist 
varasöm fyrir heilbrigði neytenda. Ákvörðun héraðsdýralæknis um sölustöðvun er 
heimilt að áfrýja þegar í stað til yfirdýralæknis, sem fellir fullnaðarúrskurð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, 

Gjörl í Reykjavik, í. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 0 
Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 4. . 10. maí 1974. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 85 21. des. 1971, um breyting á lögum nr. 30 

28. ágúst 1966, um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum. 

Forseti ÍstanDs 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Síðari efnismálsgr. 1. gr. laganna orðist þannig: 
Ráðherra selur þó, þar sent brýn nauðsyn krefur, leyft slátrun til eins árs í 

senn Í sláturhúsum, sem ekki eru svo úr garði gerði, að löggilding geti farið fram 
á þeim, ef yfirdýralæknir og hlutaðeigandi héraðsdýralæknir telja, að slátrun og 
meðferð sláturafurða geti tekist þar á viðunandi hátt. Undanþágu má þó ekki veita 
nema til ársloka 1976. 

2. js
 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 10. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

Halldór E. Sigurðsson.
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=
 13. maí 1974. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 

verndun fiskimiða landgrunnsins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir orðunum „innan endimarka landgrunnsins“ í 1. málslið 1. málsgreinar 

1. gr. laganna komi orðin: eða á hafsvæði allt að 200 sjómílum utan við grunnlínu. 

2. gr. 
ö. gr. laganna orðist svo: 
Brot á reglum, sem settar verða samkvæmt 1. gr. laga þessara, varða viður- 

lögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 62 18. maí 1967, um bann segn veiðum með 
botnvörpu og flotvörpu, með síðari breytingum, laga nr. 40 9. júní 1960, um tak- 
markað leyfi til dragnótaveiða í fiskveiðilandhelgi Íslands undir vísindalegu eftir- 
liti, laga nr. 33 19. júní 1922, um rétt til fiskveiða í landhelgi, með síðari breyt- 
ingum eða, ef um brot er að ræða, sem ekki fellur undir framangreind lög, sektum 
frá kr. 10 000.00 til kr. 1000 000.00. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 
Lúðvík Jósepsson. 

14. maí 1974. . Nr. 46. 

LÖG 

um stofnun undirbúningsfélags fiskkassaverksmiðju. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, sem hafi það að mark- 
miði að kanna hagkvæmni og aðstæður til að koma á fót og reka verksmiðju til 
að framleiða fiskkassa, flutningspalla og aðrar sambærilegar vörur úr plasti, og 
stuðla að því, að slíkt fyrirtæki verði stofnað. 

2. gr. 
Til aðildar að stofnun og starfrækslu hlutafélags skv. 1. gr. er rtíkisstjórn- 

inni heimilt að kveðja hvers konar aðila, innlenda, sem áhuga hafa á málinu.
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3. gr. 
Stjórn hlutafélagsins skal skipuð þremur mönnum og þremur til vara kosnum 

at hluthöfum. 
Leggi ríkissjóður fram hlulafé í félagið, sem nemur fjórðungi til helmings 

þess, skipar ráðherra einn mann í stjórn, og leggi ríkissjóður fram meira en helm- 
ing hlutafjár, skipar ráðherra tvo menn í stjórn. Á sama hátt fer um varamenn. 

4. gr. 
Hlutafélagið skal taka við þeim athugunum, sem iðnaðarráðuneytið hefur látið 

gera um hagkvæmni í notkun fiskkassa og á starfsgrundvelli verksmiðju til fram- 
leiðslu á fiskkössum, og halda þeim athugunum áfram. Verði niðurstaða þessara 
athugana jákvæð, er félaginu heimilt að gera hvers konar ráðstafanir til undir- 
búnings því, að hefjast megi handa um byggingu og rekstur verksmiðjunnar. 

Stefnt skal að því að framselja árangurinn af starfsemi félagsins í hendur 
þeim aðila eða aðilum, sem takast verkefnið á hendur, þannig að félagið fái tilkostnað 

sinn að fullu endurgreiddan. 

5. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt í þeim tilgangi, sem um ræðir hér að framan, að 

leggja fram 10 millj. kr. sem hlutafé í félagi skv. 1. gr. eða til greiðslu á kostnaði 
þess, af fé ríkissjóðs eða lánsfé, sem henni skal heimilt að afla ríkissjóði í því skyni. 

6. gr. 
Íslenska ríkið og þeir aðilar, sem kvaddir eru til samstarfs skv. 2. gr., hvort 

sem eru einstaklingar, félög eða stofnanir, skulu vera fullgildir stofnendur hluta- 
félags skv. 1. gr., án tillits til ákvæða 2. mgr. 4. gr. laga nr. 77/1921, um hlutafélög. 
Tala stofnenda skal og óháð ákvæðum sömu málsgreinar. Sama máli gegnir um 
fjölda hluthafa þess, sbr. 38. gr. hlutafélagalaganna. 

Stjórnendur þurfa ekki að eiga hlut í félaginu. Fulltrúar af hálfu ríkisins skulu 
skipaðir af ráðherra. 

Hlutabréf í félaginu skulu skráð á nafn. Ákvæði 2. töluliðs 2. mgr. 31. gr. laga 
mm / 

nr. 77/1921, um hlutafélög, skulu ekki takmarka atkvæðisrétt hluthafa í félaginu. 

7. gr. 
Iðnaðarráðherra fer með mál, er varða eignarhlutdeild ríkisins í hlutafélagi 

skv. 1. gr. og aðild að starfsemi þess. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) a in MN 

Magnús Kjartansson.
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LÖG 
um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana 

á hitunarkostnað íbúða. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 

Tilgangur laga þessara er að draga úr áhrifum verðhækkunar á olíu til hitunar 
íbúðarhúsnæðis með ráðstöfun á tekjum af 1% gjaldi, sem lagt er á söluskatlsstofn 
með lögum nr. 5 28. febr. 1974, um álagningu sérstaks gjalds til að draga úr áhrif- 
um olíuverðhækkana. 

, 

2. gr. 
Tekjum af gjaldi því, sem um ræðir í 1. gr., skal varið: 

a) Til að styrkja þá aðila, sem nota olíu til hitunar íbúða sinna, og greiðist sama 
upphæð á hvern íbúa, sem býr við olíuupphitun. Þó skulu lífeyrisþegar, sem 
njóta bóta samkv. 19. gr. laga um almannatryggingar, og aðrir lífeyrisþegar, sem 
hafa svipaðar heildartekjur, fá greiddan styrk, sem nemur 17 styrk einstakl- 
ings. Olíustyrkur greiðist hverjum framteljanda til skatts og einnig vegna maka 
og barna, sem eru á framfæri hans og eigi eru sjálfstæðir framteljendur. Skal 
hann ekki talinn til tekna við álagningu tekjuskatts og útsvars. 

b) Til að veita styrk Hl rafveitna að því marki, sem þær nota olíu sem orkugjafa 
til framleiðslu rafmagns til hitunar íbúða á sölusvæði sínu. 

3. gr. 
Tekjum af gjaldi því, sem innheimt er samkvæmt lögum nr. 5/1974, skal úthlutað 

fyrir milligöngu bæjar- og sveitarfélaga í samræmi við ákvæði 2. gr., svo sem nánar er 
ákveðið í reglugerð. Sveitarstjórnir skulu gera viðskiptaráðuneytinu grein fyrir 
fjölda þeirra íbúa í viðkomandi sveitarfélagi, sem búa við olíuupphitun. 

4. gr. 
Viðskiptaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 
Lúðvík Jósepsson.
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LÖG 

um happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg 

og opna þannig hringveg um Vestfirði. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Ríkissjóður gefur út til sölu innanlands happdrættisskuldabréf samtals að 
fjárhæð 80 milljónir króna. Happdrættisskuldabréfin skulu gefin út fyrir 15. maí 

1974. 
2. gr. 

Happdrættisskuldabréfin, sem eru gefin út til handhafa og hvert að fjárhæð 
a.m.k. 1000 krónur, falla í gjalddaga að 10 árum liðnum frá útgáfudegi þeirra. 

3. gr. 
Heimilt er að verðtryggja skuldabréf þau, sem gefin verða út skv. 1. gr., með 

því að binda endurgreiðslu höfuðstóls vísitölu. 

4. gr. 

Af skuldabréfunum eru ekki greiddir vextir, en vinningum úthlutað í samræmi 

við útdrátt númera, sbr. 6. gr. 
5. gr. 

Skuldabréfin eru undanþegin framtalsskyldu og eignarsköttum, en vinningar, 
svo og verðbætur, undanþegin tekjuskatti og tekjuútsvari. 

6. gr. 
Árleg fjárhæð vinninga skal nema 7% af heildarfjárhæð skuldabréfanna, og ber 

að draga um þá einu sinni á ári. Fjármálaráðuneytið ákveður tölu vinninga, fjárhæð 

þeirra hvers um sig og útdráttardag. 
Á happdrættisskuldabréfunum skal tilgreindur útdráttardagur. 

7. gr. 

Reglur XIX. kafla laga nr. 85 frá 23. júní 1936 um mál til ógildingar skjala o. fl. 
gilda ekki um skuldabréf samkvæmt lögum þessum. 

8. gr. 
Fjármunir þeir, sem inn koma fyrir sölu happdrættisskuldabréfanna, skulu 

renna til greiðslu kostnaðar við að ljúka Djúpvegi og opna þannig hringveg um 

Vestfirði. 
Kostnaður við framkvæmd þessarar fjáröflunar greiðist af söluverði skulda- 

bréfanna. 
9. gr. 

Fjármálaráðherra setur reglugerð um lánið með nánari reglum um lánskjör og 
önnur atriði. er varða framkvæmd laga þessara. 

10. er. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 
(L.S. 

Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

. um lífeyrissjóð sjómanna. 

Forseti ÍsLANDs 

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

1. gr. 
Sjóðurinn nefnist Lifeyrissjóður sjómanna og starfar með því skipulagi og 

markmiði, sem segir í lögum þessum. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Sjóðfélagar eru allir þeir, sem lögskráðir eru á íslenska togara, íslensk farskip, 

sem notuð eru til farþegaflutninga eða vöruflutninga, og á íslensk varðskip. Þó 
skulu yfirmenn á farskipum skipafélag ja, sem við gildistöku laga þessara hafa yfir- 

menn tryggða í lífeyrissjóðum, er þau eru aðilar að, tryggðir í þeim sjóðum. Yfir- 
menn strandferðaskipa ríkissjóðs og varðskipanna skulu tryggðir í Lífeyrissjóði 
starfsmanna ríkisins. 

Sjóðfélagar eru enn fremur þeir sjómenn og beitingamenn, sem lögskráðir eru 
á íslensk vélskip 12 lesta eða stærri, er stunda veiðar með línu, nelum, botnvörpu, 
dragnót, humarvörpu, þorskveiðar með hringnót, lúðuveiðar með línu, síld- og 
loðnuveiðar, svo og aðrar veiðar, ef í samningum milli félaga sjómanna og útvegs- 
manna eru ákvæði um lífeyrissjóðsréttindi frá 1. janúar 1970 eða síðar. Sama gildir, 
ef slík skip eru notuð til flutninga innanlands, flutninga á ísvörðum fiski eða verið 
er að flytja þau milli landa eða milli staða innanlands. Þá skulu sjómenn, sem þessi 
málsgrein tekur tl og lögskráðir eru í tilteknum byggðarlögum eða landshlui- 
um, vera utan við sjóðinn, ef ráðherra hefur fyrir gildistöku laga þessara 
veitt þeim undanþágu frá þátttöku, sbr. 2. málsgr. 3. gr. laga nr. 78 1970. Um sjóði 
þá, er þessir sjómenn eiga aðild að, skulu gilda öll ákvæði Þessara laga, sem við 
geta átt og varða skyldur launagreiðenda til að halda eftir af launum vegna iðgjalda- 
greiðslu og um innheimturétit, lögveð í skipum svo og önnur atriði, sem tryggja 

rétt lífeyrissjóðs samkvæmt þessum lögum. 
Sjóðfélögum, sem hætta störfum á sjó, skal heimil áframhaldandi þátttaka, ef 

þeir hefja störf í landi við útgerð eða hliðstæð störf, svo sem við fiskvinnslustöðvar 
eða frystihús, enda hafi þeir greitt iðgjöld til sjóðsins a. m. k. 5 almanaksár og 
áunnið sér a. m. k. 3 stig, sbr. 11. gr. Heimilt er stjórn sjóðsins að láta sjómennsku 
fyrir gildistöku laga þessara jafngilda iðgjaldagreiðslu í þessu sambandi. Enn fremur 
er stjórninni heimilt með sömu skilyrðum að leyfa sjóðfélaga að halda áfram þátt- 
töku, ef hann tekur upp annað starf, er veitir honum ekki aðild að lífeyrissjóði. 

Þeir, sem lögskráðir eru á íslensk skip og eiga ekki aðild að lífeyrissjóði sam- 
kvæmt 1. eða 2. mgr., eiga rétt á að vera teknir í tölu sjóðfélaga, óski þeir eftir því. Enn 

fremur er stjórn sjóðsins heimilt að leyfa félögum og samböndum, sem standa að samn- 

ingum um kaup og kjör sjómanna, er aðild eiga að sjóðnum, að tryggja starfsmenn 
sína í honum. Sömuleiðis er stjórninni heimilt að leyfa útgerð að tryggj a skipverja 
sína, þótt þeir séu eigi lögskráðir, ef þeir starfa við skip hennar, sem er Í viðgerð 
eða flokkunarviðgerð, eða að öðrum störfum í þágu útgerðar, og skylt er að tryggj: 
slíka menn áfram hjá sjóðnum, meðan þeir taka laun samkvæmt kjarasamningi Sín. 
um sem sjómenn. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að leyfa sjómönnum, sem stunda nám í sjómanna- 
fræðum, slasast eða veikjast, að kaupa sér réttindi í sjóðnum þann tíma, sem úr 
hefur fallið af þessum sökum. 

Elli- og örorkulífeyrisþegar sjóðsins teljast sjóðfélagar.
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3. gr. 
Réttindi þau, er sjóðfélagar öðlast með lögum þessum, skulu í engu rýra rétl 

þeirra til elli-, örorku- eða barnalífeyris, slysa- eða dánarbóta samkvæmt lögum 

nr. 67/1971, um almannatryggingar. 

4. gr. 
Í stjórn sjóðsins eiga sæti 7 menn tilnefndir af: Hæstarétti, og er hann for- 

maður stjórnarinnar, Alþýðusambandi Íslands, Sjómannasambandi Íslands, Far- 
manna- og fiskimannasambandi Íslands, Félagi íslenskra botnvörpuskipaeigenda, 

Landssambandi íslenskra úlvegsmanna og Vinnuveitendasambandi Íslands. Sömu að- 
ilar skipa hver um sig einn varamann í stjórnina. 

Skipunar- og kjörtími stjórnarmanna er þrjú ár. 

5. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins annast reikningshald og daglega afgreiðslu sjóðsins 

fyrir þóknun eftir samkomulagi hennar og stjórnar sjóðsins. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal fylgjast vandlega með fjárhag, rekstri og starfsemi sjóðsins 

og gæta þess, að hann starfi í samræmi við lög og reglugerðir á hverjum tíma. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir 

af ríkisendurskoðuninni. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skal sjá um ávöxtun hans. Skal ávaxta sjóðinn í tryggum verð- 

bréfum, svo sem ríkisskuldabréfum og skuldabréfum með ríkisábyrgð, skuldabréfum 
tryggðum með 1. veðrétti í fasteignum samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í 
reglugerð, eða með öðrum tryggilegum hætti. 

Við lánveitingar til íbúðarbygginga skulu sjóðfélagar sitja fyrir. Lán úr sjóðn- 
um skulu í engu skerða rétt sjóðfélaga til veðlána samkvæmt lögum nr. 30/1970, um 
Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

Fé sjóðsins, sem ekki er ráðstafað í föstum lánum eða verðbréfum, skal ávaxtað 
eftir því. sem við verður komið. í tryggum lánastofnunum á þeim stöðum, þar sem 

fé sjóðsins fellur til. 

8. gr. 
Fimmta hvert ár skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing til að reikna út fjár- 

hag sjóðsins. Hann skal semja skýrslu um athugun sína og gera upp efnahags- 
reikning á grundvelli útreikninganna. Telji stjórnin tilefni til, skal hún láta slíka 
athugun fara fram, áður en 5 ár eru liðin frá næsta uppgjöri á undan. 

Tryggingafræðingurinn skal athuga sérstaklega, hvort hann telur sjóðinn þess 
megnugan að greiða uppbætur á elli-, örorku- og makalifeyri, sbr. 16. gr. Skal hann 
gera tillögur um, að hve miklu leyti kaupgjaldshækkanir á næsta 5 ára tímabili 
skuli hafa áhrif á lífeyrisgreiðslur, og hafa í því efni hliðsjón af niðurstöðu athugana 
sinna á fjárhag sjóðsins ásamt heildarútgjöldum hans til þeirra tegunda lífeyris, 
er að ofan greinir. 

Telji tryggingafræðingurinn, með hliðsjón af kaupgjaldsþróun og öðrum atrið- 
um, sem máli skipta, rannsókn sína leiða í ljós, að fjárhagur sjóðsins sé svo ó- 
tryggur, að við svo búið megi ekki standa, skal hann gera tillögur til sjóðstjórnar 
um aðgerðir til eflingar sjóðnum. 

9. gr. 
Sjóðfélagar bera eigi ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins nema með iðgjöldum 

sínum.
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10. gr. 
lögjöld til sjóðsins skulu nema 10% af gjaldskyldum launum, sbr. 2—4. máls- 

Ér., Og greiðir sjóðfélagi 4%, en launagreiðandi 6%. 
Iðgjöld vegna sjóðfélaga á skipum, sem 2. málsgr. 2. gr. tekur til, skulu reikn- 

ast af launum eftir því, sem kveðið er á um í kjarasamningum hlutaðeigandi stéttar- 
félaga á hverjum tíma. 

Stjórn sjóðsins ákveður, hver skuli teljast gjaldskyld laun þeirra sjóðfélaga, 
sem heimild hafa til þátttöku samkvæmt ákvæðum 35. málsgr. 2. gr. 

Iðgjöld vegna sjóðfélaga, annarra en þeirra, sem nefndir eru í 2. og 3. málsgr., 

skulu reiknuð af heildarlaunum, sem sjóðfélaginn tekur hjá hlutaðeigandi launa- 
greiðanda. 

Launagreiðendur skulu halda iðgjöldum sjóðfélaga eftir af launum þeirra og 
greiða þau ásamt sínum iðgjaldahluta beint til sjóðsins innan tveggja vikna frá 
útborgun launanna. Ef kauptryggingartímabil eru tilgreind í kjarasamningi, skulu 
skil til sjóðsins eiga sér stað innan 30 daga frá lokum hvers slíks tímabils. Heimilt 
er sjóðstjórn að innheimta frá gjalddaga vexti af iðgjöldum, sem ekki er skilað innan 
30 daga frá því, er þau féllu í gjalddaga. 

Sé um vanskil að ræða af hálfu útgerðar, skal lögskráningarstjóri ekki skrá á 
hlutaðeigandi skip, ef krafa kemur fram um það af hálfu sjóðstjórnar. Iðgjöld sjóð- 
félaga og launagreiðenda skulu hvíla sem lögveð á hlutaðeigandi skipi og gansa 
fyrir öllum öðrum veðum. 

Iðgjöld þeirra, sem veitt er heimild til þátttöku samkvæmt ákvæðum 3.—5. máls- 
gr. 2. gr. skulu greidd mánaðarlega eftir á, nema sjóðstjórn ákveði annað. Telst 
gjalddagi 1. næsta mánaðar, og gilda ákvæði 5. málsgr. um vexti, ef vanskil verða. 
Nú hafa slík iðgjöld ekki borist í 6 mánuði, og telst þá hlutaðeisandi sjóðfélagi vera 
hættur iðgjaldagreiðslum til sjóðsins. 

11. gr. 
Samanlögð iðgjöld sjóðfélaga hvert almanaksár skulu umreiknuð í stig, er mynda 

grundvöll lífeyrisréttinda hans. 
Til grundvallar stigaútreikningi skal reikna fyrir hvert almanaksár árslaun mið- 

uð við fast dagvinnukaup 52 vikur á ári samkvæmt 2. taxta Dagsbrúnar með fullri 
starfsaldurshækkun. Verði grundvöllur þessi að dómi ráðherra ónothæfur mælikvarði 
á breytingar á vinnutekjum sjómanna almennt, skal hann að fengnum tillögum sjóð- 
stjórnar ákveða annan stigagrundvöll, svo og tengingu hans við fyrri grundvöll. 
Sama gildir, ef stigagrundvöllur, sem ákveðinn hefur verið af ráðherra, reynist síðar 
ónothæfur. 

Stig ársins reiknast þannig, að deilt skal í 10-föld iðgjöld, sem greidd hafa 
verið hlutaðeigandi sjóðfélaga, með grundvallarlaunum ársins samkvæmt 2. málsgr. 
Séu iðgjaldagreiðsluár fleiri en 30, skal þó aðeins reikna að fullu stig þeirra 30 ára, 

sem hagstæðust eru fyrir sjóðfélagann, en að hálfu stig þeirra ára, sem afgangs 
verða. 

Ekki skal reikna stig fyrir tíma eftir lok þess mánaðar, er sjóðfélagi nær 75 
ára aldri. 

Stig skulu reiknuð með þremur aukastöfum. 
Verði iðgjöld ekki umreiknuð í stig, sbr. 4. málsgr., fer um endurgreiðslu þeirra 

eftir ákvæðum 18. gr. 

12. gr. 

Hver sjóðfélagi, sem greitt hefur iðgjöld til sjóðsins í 5 almanaksár eða ! 
öðlast hefur samanlagt a.m.k. 3 stig samkvæmt Í1. gr. og orðinn er fullra 65 ár: 
að aldri, á rétt á ellilífeyri úr sjóðnum. 

æ 
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Upphæð ellilífeyris er hundraðshluti af meðaltali grundvallarlauna næstu 5 
almanaksárin, áður en taka lífeyris hefst, þó aldrei af lægri fjárhæð en '% grund- 
vallarlauna á þeim tíma, er laka lífeyris hefst. Nemur hundraðshlutinn samanlögðum 

stigafjölda, sem sjóðfélaginn hefur áunnið sér, margfölduðum með 1.7. 
Heimilt er sjóðfélaga, sem stundað hefur sjómennsku 25 ár eða lengur, þar af 

a.m.k. 5 ár eftir 50 ára aldur, og verið lögskráður á íslenskt skip eigi skemur en 
180 daga hvert ár, að hefja töku ellilifeyris, þegar hann er fullra 60 ára. Á sama 
hátt veitir 20—25 ára starf á sjó rétt til töku ellilifeyris frá 61 árs aldri og 15—-20 
ára starf til töku hans frá 62 ára aldri. Sé ellilífeyrir tekinn fyrr en frá 65 ára aldri, 
lækkar upphæð hans um 0.3% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem vantar 
á 65 ára aldur, er taka hans hefst. 

Heimilt er sjóðfélaga að fresta töku ellilífeyris allt til 75 ára aldurs, og hækkar 
þá upphæð ellilifeyris vegna réttinda, sem áunnin voru fram til 65 ára aldurs, um 
14% fyrir hvern mánuð, sem töku hans er frestað. 

Haldi sjóðfélagi áfram að ávinna sér réttindi, eftir að hann hefur hafið töku 
ellilifeyris, skulu stig hans reiknuð á ný, er hann hefur náð 75 ára aldri, en reikna 
skal með sama meðaltali launa, sbr. 2. málsgr., og gert var við fyrri úrskurð. 

13. gr. 
Hver sjóðfélagi, sem greitt hefur iðgjöld til sjóðsins undanfarin 3 almanaksár 

og a. m. k. 6 mánuði á undanfarandi 12 mánuðum, á rétt á örorkulífeyri, ef hann 
verður fyrir orkutapi, er tryggingayfirlæknir metur 35% eða meira. Örorkumat þetta 
skal aðallega miðað við vanhæfni sjóðfélaga til að gegna starfi því, er hann hefur 
gegnt og aðild hans að sjóðnum er tengd. Þrátt fyrir örorku á enginn rétt á örorku- 
lífeyri, meðan hann heldur fullum launum fyrir starf það. er hann gegndi, eða fær 
jafnhá laun fyrir annað starf, sem veitir lífeyrissjóðsréttindi, og aldrei skal !ífeyrir 
vera hærri en sem nemur þeim tekjumissi, sem sjóðfélaginn hefur sannanlega orðið 
fyrir sökum örorkunnar. 

Hámark örorkulífeyris miðast við áunninn lifeyrisrétt samkvæmt 12. gr. að við- 

bættum lfeyri, er svarar til þess stigafjölda, sem sjóðfélaginn hefði áunnið sér fram 
til 65 ára aldurs miðað við meðaltal stiga hans næstu 5 almanaksárin fyrir orku- 
tapið, þó ekki fleiri ár en hann hefur greitt iðgjöld til sjóðsins. Telji sjóðstjórnin 
þetta 5 ára meðaltal vera sjóðfélaganum óhagstætt vegna sjúkdómsforfalla eða al- 
vinnuleysis, er henni heimilt að leggja til grundvallar meðaltal stiga fleiri ár aftur 
í tímann. Eigi sjóðfélaginn jafnframt rétt á örorkulífeyri úr öðrum sjóði, skal hann 
því aðeins fá lífeyri úr þessum sjóði vegna ókomins tíma, að hann hafi síðast greitt 
iðgjöld til þessa sjóðs. Ef rekja má orkutapið til ofnotkunar áfengis, deyfi- eða 

fíknilyfja, skal ekki reikna réttindi vegna ókomins tíma. 
Örorkulífeyrir er sami hundraðshluti af hámarksörorkulifeyri og orkutapið er 

metið, sbr. þó 1. málsgr. 
Skylt er öryrkja, sem sækir um örorkulifeyri úr sjóðnum eða nýtur slíks lif- 

eyris, að láta stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt og atvinnu- 
tekjur, sem nauðsynlegar eru til að dæma um rétt hans til lífeyris. 

Stjórn sjóðsins skal lækka eða fella niður örorkulífeyri þeirra öryrkja, sem fá 
starfsorku sína aftur að nokkru eða öllu leyti. Sömuleiðis ber henni að hækka 
örorkulífeyrinn, ef örorkan vex til muna og án sjálfskaparvíta frá því, sem hún var 
metin við fyrri ákvarðanir, enda hafi sjóðfélaginn á þeim tíma, er Örorka óx, ekki 
verið í starfi, er veitti honum lífeyrisréttindi í öðrum lífeyrissjóði. 

Örorkulífeyrir fellur niður við 65 ára aldur. Ellilífeyrir skal þá ákveðinn þannig, 
að auk áunninna stiga skal reikna að þeim hluta, er hundraðshluti örorku segir til 
um, stig, sem við úrskurðun örorkulífeyris voru reiknuð sjóðfélaganum fram til 65 

ára aldurs. Aldrei skal þó slík viðbót við áunnin stig vera meiri en svo, að heildar-
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stigafjöldi hvert almanaksár verði hærri en almennt tíðkast í stétt eða starfsgrein 
hlutaðeigandi sjóðfélaga. 

14. gr. 
Nú andast sjóðfélagi, sem naut elli- eða örorkulifeyris 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 hafi staðið a. m. k. 5 ár. 

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, enda hafi 
ættleiðingin átt sér stað fyrir 60 ára aldur sjóðfélagans, áður en hann missti starfs- 
orku sína og a. m. k. einu ári áður en bann lést. Enn fremur skal ekkjulifeyrir veitt- 
ur án tillits Hl hjúskapartíma og aldurs sjóðfélaga og ekkju hans, ef tryggingayfir- 
læknir telur ekkjuna vanta 50% eða meira á fulla starfsorku. 

Heimilt er sjóðstjórn að greiða ekkli, sem sjóðfélagi lætur eftir sig, allt að þeim 
lífeyri, sem ekkja ætti rétt á samkvæmt 2. málsgr., ef eins stæði á, enda hafi ekk- 
illinn skerta starfsorku eða hinn látni sjóðfélagi teljist hafa verið aðalfyrirvinna 
heimilisins. 

Nú andast sjóðfélagi, sem uppfyllir skilyrði Í. málsgr. um iðgjaldagreiðslutíima, 
en maki hans fær ekki úrskurðaðan makalífeyri samkvæmt framangreindum ákvæð- 
um, Og skal makalifeyrir þá engu að síður greiddur í 12 mánuði eftir fráfall sjóð- 
félagans. 

Upphæð makalífeyris er hundraðshluti af meðaltali grundvallarlauna næstu 5 
almanaksárin, áður en taka hans hefst, þó aldrei af lægri fjárhæð en *S grundvall- 
arlauna á þeim tíma, er taka lífeyris hefst. Nennr hundraðshlutinn samanlögðum 
stigafjölda, sem sjóðfélaganum er reiknaður, margfölduðum með 0.9. Auk áunninna 
stiga skal telja með þau stig, sem ætla má, að sjóðfélaginn hefði áunnið sér fram til 
65 ára aldurs, reiknuð í samræmi við ákvæði 2. málsgr. 18. gr., en þó skal aldrei 
miða meðaltal stiga við fleiri almanaksár en þau, sem sjóðfélaginn hefur greitt ið- 
gjöld. Hafi sjóðfélaginn notið örorkulífeyris úr sjóðnum, skal reikna stig frá þeim 

líma, er honum var veittur Örorkulífeyrir, og til þess tíma, er makalífeyrir er veittur, 
í samræmi við ákvæði síðustu málsgr. 13. gr., en síðan til 65 ára aldurs í samræmi 
við slig þau, sem lögð voru til grundvallar örorkulifeyri. Veiti dauðsfallið hinum 
eftirlifandi maka jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum sjóði, skal hann því aðeins fá 
lifeyri úr þessum sjóði vegna ókomins tíma, að hann hafi síðast greitt iðgjöld til 
þessa sjóðs. 

Ekkja eða ekkill samkvæmt þessari grein telst ekki sá, sem skilinn var við 
sjóðfélagann að borði og sæng fyrir andlát hans. Réttur til makalífeyris fellur niður, 
ef makinn gengur í hjónaband á ný, en gengur aftur í gildi, ef síðara hjónabandinu 

er slitið án réttar til lífeyris. 

15. gr. 
Nú andast sjóðfélagi, og eiga þá börn hans og kjörbörn, er hann lætur eftir sig 

og yngri eru en 16 ára, rétt á lífeyri úr sjóðnum til 18 ára aldurs. Veiti fráfall sjóð- 

félagans börnunum jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum lífeyrissjóði, skal lífeyrir 
úr þessum sjóði þó bundinn því skilyrði, að sjóðfélaginn hafi síðast greitt iðgjöld 
til þessa sjóðs. 

Ef barnið á foreldri eða kjörforeldri á lífi, er sér um framfærslu þess, er saman- 
lagður lífeyrir þess frá almannatryggingum og úr þessum sjóði 50% hærri en barna- 
lífeyrir almannatrygginga. Að öðrum kosti er barnalífeyririnn tvöfaldur barnalifeyrir 
almannatrygginga, en þó skal lífeyrir úr sjóðnum í slíku tilviki aldrei vera lægri 
en verða mundi, ef foreldri eða kjörforeldri sæi um framfærslu barnsins.
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Sama rétt öðlast börn og kjörbörn þeirra sjóðfélaga, er njóta örorkulifeyris úr 
sjóðnum, þó svo, að barnalífeyrir úr þessum sjóði skal vera jafnmargir hundraðs- 
hlutar af fullum barnalífeyri og orkutap þeirra er metið. 

Fósturbörn og stjúpbörn, sem sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, 
skulu eiga rétt á barnalífeyri. Skulu lífeyrisgreiðslur sjóðsins vegna slíkra barna 
vera hinar sömu og vera mundu, ef um börn eða kjörbörn væri að ræða. 

16. gr. 
Nú verður hækkun á kauptaxta þeim, sem sltigaútreikningur miðast við, sbr. 2. 

málsgr. 11. gr., eftir að lífeyrir samkvæmt 12., 13. og 14. gr. hefur verið úrskurð- 
aður, og skal þá ráðherra, að fengnum tillögum sjóðstjórnar, taka ákvörðun um, 
hvort breyting skuli gerð á slíkum lífeyrisgreiðslum og hve mikil hún skuli vera. 
Heimill er að láta slíka breytingu taka að nokkru eða öllu leyti til lífeyrisgreiðslna 

sænkvæmt ákvæðum eldri laga, sbr. 1. og 3. málsgr. 23. gr. Aldrei má þó hækka 
lífeyri meira en að því marki, sem tryggingafræðingur hefur lagt til, sbr. 8. gr. Upp- 
bætur, sem ákveðnar hafa verið í samræmi við tillögur iryggingafræðings, falla ekki 
niður, þótt ekki verði talið fært að veita áframhaldandi hækkanir. 

17. gr. 
Nú falla niður launagreiðslur til sjóðfélaga vegna veikinda eða atvinnuleysis, 

og ávinnur hann sér þá ekki réttindi, meðan svo stendur. Tímabil, er iðgjaldagreiðslur 
hafa sannanlega fallið niður af þessum ástæðum, reiknast ekki með, þegar úrskurða 
skal, hvort skilyrði um iðgjaldagreiðslutíma eru uppfyllt. 

Falli iðgjaldagreiðslur niður í meira en 6 mánuði samfleytt af öðrum ástæðum 
en veikindum eða atvinnuleysi, telst hlutaðeigandi ekki lengur til sjóðfélaga. Skulu 
þá áunnin stig geymd, nema krafist sé endurgreiðslu iðgjalda samkvæmt 18. gr. 
Hafi sjóðfélagi greitt iðgjöld til sjóðsins í 5 almanaksár eða lengur og öðlast sam- 
anlagt a. m. k. 3 stig samkvæmt 11. gr., fellur réttur til elli- örorku- og makalífeyris 
ekki niður, þótt sjóðfélaginn hverfi úr sjóðnum, en miðast einungis við áunnin 
geymd stig. 

18. gr. 
Nú lætur sjóðfélagi í lifanda lífi og af öðrum ástæðum en elli eða örorku af 

starfi því, er veitti honum aðgang að sjóðnum, og á hann þá rétt á að fá endur- 
greiddan iðgjaldshluta launþega (4% iðgjald), sem hann hefur greitt til sjóðsins, 
með almennum innlánsvöxtum Landsbanka Íslands, eins og þeir hafa verið á hverj- 
um tíma. Það er skilyrði fyrir slíkri endurgreiðslu, að hlutaðeigandi sjóðfélaga hafi 
ekki borið að greiða iðgjöld til sjóðsins næstu 9 mánuði, áður en endurgreiðsla á 

sér stað, og hafi ekki áunnið sér réttindi, er nemi fullum 5 stigum, sbr. 11. gr. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að víkja frá þessum skilyrðum, ef sjóðfélagi á lög- 
heimili erlendis. 

Af iðgjöldum, sem sjóðnum eru greidd vegna sjóðfélaga, sem náð hafa 75 ára 
aldri, sbr. 4. málsgr. 11. gr., skal hann endurgreiða iðgjaldshluta launþega. Skal slík 
endurgreiðsla eiga sér stað eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

19. gr. 
Nú verður undirmaður á farskipi yfirmaður á farskipi, og flyst hann þá úr 

sjóðnum í lífeyrissjóð hlutaðeigandi útgerðarfélags eða í Lífeyrissjóð starfsmanna 
ríkisins, sbr. 1. inálsgr. 2. gr., og skal þá sjóðurinn greiða sjóði þeim, er farmaðurinn 
flyst til, iðgjöld þau, sem hann hefur greitt sjóðnum og greidd hafa verið sjóðnum 
hans vegna, ásamt vöxtum. 

Gerist sjóðfélagi, sem fer úr þessum lífeyrissjóði af öðrum ástæðum en þeim, 
sem nefndar eru Í 1. málsgr., sjóðfélagi í öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er að
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lögum eða nýtur viðurkenningar fjármálaráðuneytisins, er stjórn sjóðsins heimilt 
að endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið hans vegna. Sama 
gildir, ef sjóðfélaginn kaupir sér lífeyri hjá tryggingafélagi eða stofnun, sem starfar 
eftir þeim reglum, er fjármálaráðuneytið samþykkir. Það er skilyrði fyrir endur- 
greiðslunni, að hún gangi til kaupa á lífeyrisréttindum fyrir viðkomandi mann í 
þeim sjóði, er hann flyst til, eða hjá tryggingafélagi eða stofnun, svo sem að fram- 
an greinir, Það skal enn fremur sett sem skilyrði fyrir endurgreiðslu samkvæmt 
þessari málsgrein, að tilsvarandi takmarkanir gildi um endurgreiðslur eða endur- 

kaup, þar sem réttindi eru leyfð, eins og í þessum lögum. 
Fé, sem yfirfært kann að verða úr öðrum lifeyrissjóði, veitir ekki víðtækari 

endurgreiðslurétt en gildir í sjóðnum, sem það var yfirfært úr. Að öðru leyti setur 
stjórn sjóðsins um það reglur, að fengnum lillögum tryggingafræðings hans, með 
hvaða kjörum hún heimilar flutning réttinda úr öðrum sjóði til þessa sjóðs. 

20. gr. 
Heimilt er stjórn sjóðsins að gera samninga við aðra lifeyrissjóði um tilhögun 

réttindaflutnings o. fl. Í slíkum samningum má víkja frá biðtíma- og bótaákv: æðum 
laga þessara í því skyni að koma í veg fyrir niðurfall réttinda, þegar sjóðfélagi 
skiptir um starf, og tvítryggingu réttinda, sem ekki miðast við liðinn iðgjalda- 
greiðslutíma. Slíkir samningar eru þó ekki bindandi fyrir sjóðinn, fyrr en þeir hafa 
verið staðfestir af ráðherra. 

21. gr. 
Nánari ákvæði um skipulag sjóðsins og starfsemi hans skal setja í reglugerð, 

er ráðherra staðfestir, en stjórn sjóðsins semur. 

22. gr. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja lífeyriskröfur samkvæmt lögum þessum, 

og ekki má leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak. Enginn skuld- 
heimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða kröfurnar á nokkurn 
hátt, og eigi má halda lífeyrislé eftir til greiðslu opinberra gjalda, 

23. gr. 
Sjóðfélagar í starfi í árslok 1973 skulu eiga þess kost, að lifeyrisréttindi þeirra 

ákvarðist samkvæmt ákvæðum laga nr. 78/1970, enda tilkynni þeir stjórn sjóðsins 
skriflega þá ósk sína fyrir árslok 1974 

Iðgjöld þeirra sjóðfélaga, sem Í sjóðnum eru í árslok 1973, skulu umreiknuð í 
stig Í samræmi við ákvæði 11. gr. miðað við grundvallarlaun, eins og þau eru á þeim 
líma, er iðgjöldin féllu til, nema réttindi þeirra fari eftir ákvæðum eldri laga, sbr. 
I. málsgr. 

Lífeyrisþegar sjóðsins skulu frá 1. janúar 1972 að telja taka lífeyri samkvæmt 
ákvæðum laga þessara, nema þeir beri fram um það skriflega ósk fyrir árslok 1974, 
að ákvæði lag sa nr. 78/1970 gildi um lífeyrisgreiðslur til þeirra framvegis. Litið skal á 

life „wrisgreiðslur til ekkju og barna hennar sem eina heild í þessu sambandi. 

24. gr. 
Sjóðfélasa eða maka hans, sem nýtur eftirlauna samkv. lögum nr. 63/1971, um 

eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum, skal frá 1. janúar 1985, er greiðslur 
samkv. þeim lögum falla niður, tryggður áfram sami réttur með greiðslum úr þess- 
um sjóði. Sama gildir, ef hlutaðeigandi sjómaður á ekki aðild að neinum lífeyris- 
sjóði, en hefði verið gjaldskyldur til þessa sjóðs, svo framarlega sem ákvæði laga 
þessara hefðu verið í gildi á þeim tíma, er hann lét af starfi.
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25. gr. 
Lög þessi gildi frá 1. janúar 1974. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 78 10. 

ágúst 1970, um lífeyrissjóð sjómanna. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Elli-, örorku- og makalifeyrisgreiðslur samkvæmt lögum þessum skulu á árinu 
1972 miðast við grundvallarlaun 1967—-1971 eða % grundvallarlauna í ársbyrjun 1972, 
sbr. 11. gr. og 2. málsgr. 12. gr. Árið 1978 skulu greiðslur þessar miðast við grund- 
vallarlaun 1968- 1972 eða #5 grundvallarlauna í ársbyrjun 1973, og árið 1974 skulu 
þær miðast við grundvallarlaun 1969—-1973 eða 1% grundvallarlauna í ársbyrjun 1974. 
Fyrsta tryggingafræðilega uppgjöri sjóðsins samkvæmt ákvæðum 8. gr. skal lokið 
eigi síðar en á árinu 1974, en að því loknu skal tekin ákvörðun um breytingar á lf- 
eyrisgreiðslum í samræmi við ákvæði 16. gr. frá 1. janúar 1975 að telja. Á sama 
tímabili skulu lífeyrisgreiðslur, sem ákvarðast samkvæmt eldri lögum, sbr. 1. og 3. 
málsgr. 23. gr., hækka í hlutfalli við þá hækkun, er orðið hefur á 5 ára meðaltali 
grundvallarlauna frá því, er taka lífeyris hófst. 

Skipverja á togara eða undirmanni á farskipi, sem hinn 12. júní 1958 var orðinn 
eldri en 55 ára, skulu reiknuð réttindi eins og um iðgjaldagreiðslur til sjóðsins 
hefði verið að ræða frá 55 ára aldri. Sama gildir um sjóðfélaga, er verið hafa á 
skipum, sem 3. málsgr. 2. gr. tekur til, með þeirri breytingu, að í stað 192. júní 1958 
komi 31. desember 1969 eða annað það tímamark síðar, sem aðild að sjóðnum er 
miðuð við í hlutaðeigandi starfsgrein. Ríkissjóður endurgreiðir sjóðnum árlega þann 
kostnað, sem af ákvæði þessarar málsgreinar leiðir. Sama gildir um þann kostnað, 
sem lífeyrissjóðir þeir, sem tryggja yfirmenn farskipa, verða að greiða vegna sömu 
reglna og hér um ræðir. 

Gjört í Reykjavík, 16. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) | 
Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 30. . 16. mai 1974. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 41 27. apríl 1963, um aðstoð ríkisins 

við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa. 

Forseti ÍstanDs 
r 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

4. gr. orðist svo: 

Lánstími má vera allt að 15 ár. Heimilt er að ákveða, að lán verði afborgunar- 

laus fyrstu þrjú árin. Vextir af lánum þessum verði 3% lægri en almennir útláns- 
vextir lánastofnana. 

Skilyrði ríkisábyrgðar er, að tíkisábyrgðarlánið sé, að dómi ríkisstjórnar- 

innar, með svo hagstæðum kjörum, að sveitarfélagið fái risið undir því.
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Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjörl í Reykjavík, 16. maí 1974 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Magnús T. Ólafsson. 

16. maí 1974. . Nr. 51. 

LOG 

um gatnagerðargjöld. 

ForsEti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og 
þykki mínu: 

g staðfest þau með sam- (a
ð 

1. gr. 
Heimilt er sveitarstjórn að ákveða með sérstakri samþykkt, sem ráðherra stað- 

festir, að innheimt skuli gatnagerðargjald af hverri lóð, áður en þar er veitt bygg- 
ingarleyfi. Heimilt er að kr efja g satnagerðargjald, ef reist er nytt hús á lóð, sem 
áður var byggð. Sama gildir, ef hús er stækkað, að því er stækkunina varðar. 

2. gr . gr. 
Gatnagerðargjaldi skv. 1. gr. skal varið til gatnagerðarframkvæmda í sveilar- 

félaginu, og má það nema allt að áætluðum meðalkostnaði við að undirbvggja götu 

með tilheyrandi lögnum og slitlagi. 

3. gr. 
Sveilarstjórnum er heimilt að ákveða með sérstakri samþykkt, sem ráðherra stað- 

feslir, að innheimta sérstakt gjald, sem varið skal til framkvæmda við að selja bundið 

slitlag á götur í sveitarfél laginu og til lagningar gangstétta. 

Heimild til að leggja á slík gjöld er bundin við það, að sveitarfélagið hafi 
ekki áður innheimt af hlutaðeig sandi fasteign gatnagerðargjald, sem ætlað hefur verið 
a.m.k. að hluta til bundins slitlags. 

4. gr. 
Gjald skv. 3. gr. má innheimta af öllum fasteignum við þær götur, sem bundið 

slitlag er sett á og þar sem gangstéttir eru lagðar. Má gjaldið nema allt að áætluð- 
um meðalkostnaði við þessar framkvæmdir. 

5. gr. 
Við ákvörðun gjalda skv. 1. og ð. gr. laga þessara skal miða við lóðarstærð 

og/ eða rúmmál bygginga, eftir því sem nánar er ákveðið í samþykkt. Gjöld mega 
ra mismunandi eftir notkun húss, t. d. eftir því, hvort um er að ræða hús til 

íbúðar. verslunar, iðnaðar o. s. frv. Þá mega gjöld af íbúðarhúsum vera mismunandi 
eftir því, hvort um er að ræða einbýlishús, raðhús, fjölbýlishús o. s. frv. 

6. gr. 
Gatnagerðargjald skv. 1. gr. skal vera gjaldkræft, þegar sveitarstjórn krefst, 

eftir því sem nánar er ákveðið í samþykkt. 

A 36
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Sérstakt gatnagerðargjald skv. 3. gr. skal gjaldkræft, þegar lagningu bundins slit- 
lags og gangstéttar við hlutaðeigandi götu er lokið. Þó skal sveitarstjórn heimilt að 
ákveða í samþykkt, að greiðslu slíks gjalds sé dreift á tiltekið árabil, eftir því sem 
nánar er tiltekið í samþykkt. 

7. gr. 
Gatnagerðargjaldi skv. 1. og 3. gr. fylgir lögveð í viðkomandi fasteign. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. $.) nn 
Magnús T. Ólafsson. 

Nr. 52. . 20. maí 1974. 

LÖG 

um sérstakt útflutningsgjald af loðnuafurðum framleiddum á árinu 1974. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanns 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Greiða skal 5% útflutningsgjald af fob-verðmætli loðnuafurða framleiddra á 

árinu 1974, svo seim Joðnumjöli, loðnulýsi, frystri loðnu og loðnuhrognum, þó ekki 
niðursoðnum eða niðurlögðum loðnuafurðum. Skal gjald þetta reiknað og innheimt 
á sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu vöru samkvæmt lögum nr. 19 16. 

apríl 1973, um útflutningsgjald af sjávarafurðum. 

2. gr. 

Tekjur af útflutningsgjaldi samkvæmt 1. gr. skulu renna í sérstakan sjóð. 

Skal sjóðnum varið lil þess að greiða niður verð á brennsluolíum til íslenskra fiski- 

skipa, sem laka olíu hérlendis, samkvæmt reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið selur. 

Skal við það miðað. að olínverð hérlendis tl fiskiskipa verði ekki bærra á fyrstu 

5 mánuðum ársins 1974 en það var í nóvembermánuði 1973. 

Þá skal 25 milljónum króna af tekjum sjóðsins varið til lífeyrissjóða sjómanna, 

eftir nánari ákvörðun ráðuneytisins. Jafnframt skal tryggja, að sjóðirnir miði eftir- 

launagreiðslur til sjómanna við lægri aldur en gert hefur verið. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Giðrt í Reykjavík 20. maí ÍÐ/4. 

Ólafur Jóhannesson. Evsteinn Jónsson. Benedikt Sigurjónsson. 

(L. S.) 

Magnús Kjartansson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 80 16. sept. 1971, 

um aflatrvggingasjóð sjávarútvegsins. 

HanDirarar VALDS FORSETA Ístaxns 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forse!i sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Í slað orðanna „151 brúttórúmlest að stærð“ í a-lið og b-lið 17. gr. laganna komi 

orðin: 181 brúttórúmlest að stærð. 
Fjárhæðir 17. gr. laganna breytist þannig, að í a-lið 1. mgr. komi 320 krónur 

í slað 120 króna, í b-lið 1. mgr. komi 240 krónur í stað 100 króna og í 2. og 3. mer. 
komi 150 krónur í stað 85 króna. 

Síðasta málsgrein 17. gr. laganna orðist svo: 
Fjárhæðir þær, sem fram koma í a-lið og b-lið 1. mgr. og 2. og 3. mgr., skulu 

greiðast frá 1. janúar 1974 og skulu breytast í samræmi við fæðislið framfærslu- 
vísitölu frá 1. júní 1974. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Giðrt í Reykjavík 20. maí 1974. 

Ólafur Jóhannesson. Eysteinn Jónsson. Benedikt Sigurjónsson. 

(L. S.) | 
Magnús Kjartansson. 

21. mai 1974. Nr. Ð4. 

LÖG 
um Þjóðhagsstofnun og breyting á lögum nr. 93/1971, 

um Framkvæmdastofnun ríkisins. 

Forseti Ístaxns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sami- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Fela skal sérstakri stofnun að fylgjast með árferði og afkomu þjóðarbúsins, 
vinna að hagrannsóknum og vera ríkisstjórn og Alþingi til ráðuneytis í efnahags- 
málum. 

Stofnunin nefnist Þjóðhagsstofnun og heyrir undir forsætisráðherra, sem skipar 
forstjóra hennar, er nefnist hagrannsóknastjóri. 

Meðal verkefna Þjóðhagsstofnunarinnar eru þessi: 

I) Að færa þjóðhagsreikninga. 
2) Að semja þjóðhagsspár og -áætlanir.
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3) Að semja og birta opinberlega tvisvar á ári, vor og haust, yfirlitsskýrslur um 
þróun þjóðarbúsk kaparins og horfur í þeim efnum, þar á meðal um framleiðslu, 
neyslu, fjárfestingu, viðskipta- og greiðslujöfnuð, verðlag og kaupgjald, atvinnu 
og tekjur almennings, afkomu atvinnuvega og fjármál hins opinbera. Auk þess 

skal stofnunin koma niðurstöðum athugana sinna á einstökum þáttum efna- 
hagsinála fyrir almennings sjónir, eftir því sem kostur er. 

4) Að annast hagfræðilegar athuganir og skýrslugerð um efnahagsmál fyrir ríkis- 
stjórnina og alþjóðastofnanir á sviði efnahagsmála, eftir því sem ríkisstjórnin 

ákveður, og fyrir Seðlabanka Íslands og Framkvæmdastofnun ríkisins, eftir því 
sem um semsl. 

5) Að láta alþingismönnum og nefndum Alþingis í lé upplýsingar og skýrslur um 
efnahagsmál. 

6) Að veita aðilum vinnumarkaðarins upplýsingar um efnahagsmál og annast fyrir 
þá hagfræðilegar athuganir, eftir því sem um semsl. 

3. gr. 
Skylt er að veita Þjóðhagsstofnuninni þær upplýsingar, er hún óskar eftir og 

þarf á að halda vegna starfsemi sinnar. Nýtur hún í þessu efni sömu réttinda og 
agstofa Íslands, og sömu viðurlög liggja við, ef út af er brugðið. 

Bygginsarnefndir og oddvitar senda Þjóðhagsstofnun skýrslur um byggingar- 
framkvæmdir í umdæmum sínum. Heimill er að ákveða, að þessar skýrslur nái 

einnig til umsókna um byggingarleyli og veittra byggingarleyfa. 

Stofnunin skal hafa samráð við Hagstofu Íslands og aðra aðila, sem hliðstæðum 

upplýsingum safna, í því skyni að komast hjá tv íverknaði. 

4. gr. 
Þjóðhagsstofnunin og starfsmenn hennar annast úrlausn þeirra verkefna, sem 

Efnahagsstofnuninni og starfsmönnum hennar eru falin í lögum nr. 60/1964, um 

breytingu á lögum nr. 97/1961, um Verðlagsráð sjávarútvegsins, lögum nr. 59/1965, 
um Landsvirkjun, lögum nr. 60/1965, um Laxárvirkjun, og orkulögum, nr. 58/1967. 

ÁR 5. gr. 

Ríkissjóður og Seðlabanki Íslands greiða í sameiningu kostnað af starfsemi 

Þjóðhagsstofnunarinnar. Skulu þeir gera með sér samning um fjármál stofnunar- 

innar. 

gr. 
II. kafli laga nr. 93/1971, um Framkvæmdastofnun ríkisins, falli niður svo og 

önnur málsgrein 38. gr. sömu laga og önnur ákvæði þeirra, er varða hagrannsókna- 

deild og starfsemi hennar. 

7. gr. 

Nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga og starfsemi Þjóðhagsstofnunar- 

innar má setja með reglugerð. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 1974. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Ólafur Jóhannessson.
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LÖG 

um skólakerfi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Álir skólar, sem kostaðir eru eða styrktir að hálfu eða meira af almannafé, 

mynda samfellt skólakerfi, sé eigi annað tekið fram í lögum. 

2. gr. 
Skólakerfið skiptist í þrjú stig: 
D skyldunámsstig, 2) framhaldsskólastig, 3) háskólastig. Á skyldunámsstigi er 

grunnskólinn. Á framhaldsskólastigi eru almennir framhaldsskólar, þar á meðal 
fjólbrautaskólar og menntaskólar, svo og sérskólar. Á háskólastigi er háskóli og hlið- 
stæðir skólar. 

3. gr. 
Grunnskóli er fyrir börn og unglinga á aldrinum 7—16 ára og er þeim skylt að 

sækja hann. Grunnskólinn veitir almenna undirstöðumenntun og býr undir nám á 
framhaldsskólastigi. 

4. gr. 
Framhaidsskólar eru tveggja til fjögurra ára skólar, sem greinast í námsbrautir 

eftir því, sem þörf krefur. Stúdentspróf frá framhaldsskóla veitir rétt til háskóla- 
náms. Um sérskóla og aðra skóla á framhaldsskólastigi segir í lögum þeirra og reglu- 
gerðum. 

5. gr. 
Til inngöngu í háskóla þarf stúdentspróf eða jafngildi þess samkvæmt því, sem 

lög um háskóla ákveða. Menntamálaráðuneytið getur að fengnu áliti háskólaráðs 
ákveðið önnur inntökuskilyrði í einstakar háskóladeildir, ef þörf gerist. 

Háskóli Íslands greinist í þær deildir, sem ákveðið er í lögum hans og 
reglugerð. Um aðra skóla á háskólastigi segir í lögum þeirra og reglugerðum. 

6. ær. 
Kennsla er veitt ókeypis í öllum opinberum skólum. Í einkaskólum, sem kost- 

aðir eru að meiri hluta af almannafé, eru skólagjöld háð samþykki menntamála- 
ráðuneytisins. 

7. gr. 
Í öllu starfi skóla skulu konur og karlar njóta jafnréttis í hvívetna, jafnt kenn- 

árar sem nemendur. 

8. gr. 
Ríki og sveitarfélögum er skylt að trvægja nemendum, hvar sem er á landinu, 

sem jafnasta aðstöðu til menntunar. eftir því sem lög kveða nánar á um. 

9. gr. 
Nú getur nemandi eigi stundað skyldunám sakir fjárskorts, og skal þá mennta- 

málaráðuneytið, að fenginni umsögn viðkomandi fræðslustjóra, svo og öðrum þeim 
upplýsingum, er sanni ástæður nemandans, veita til þess styrk úr ríkissjóði.
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Séu samtímis í heimavistarskóla á skyldunámsstigi fleiri en tvö systkin frá 

sama heimili í skólahverfinu eða fleiri en tvö börn, sem eiga sömu framfærslu- 

foreldra, skal ríkissjóður greiða að fullu fæðiskostnað fyrir þau, sem eru um- 

fram tvö. 

10. gr. 

Nánari ákvæði um framkvæmd fræðslu, skólaskipan hvers sligs og fjárfram- 

lög ríkis og sveitarfélaga til skólahaldsins skulu sett í lögum og reglugerðum fyrir 

skóla hvers stigs. 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda svo fljótt sem aðstæður 

leyfa og eigi síðar en 10 árum eftir gildistöku þeirra. Falla samtímis úr gildi lög nr. 

22/1946, um skólakerfi og fræðsluskyldu, svo og önnur lagaákvæði, er fara í bága 

við lög þessi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. 8.) a - 
Magnús T. Ólafsson. 

Nr. 56. . 21. maí 1974. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 67/1966, um vélstjóranám. 

Forseti ÍstanDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
10. gr. laganna orðist svo: 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn Vélskóla Íslands. Það ræður skóla- 

stjóra svo og fasta kennara og stundakennara eftir þörfum í samráði við skólastjór- 

ann. Skólastjóri og fastir kennarar skólans eru embættismenn ríkisins og taka laun 

samkvæmt lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

Ráðherra skipar sjö manna skólanefnd með þessum hætti: Tveir nefndarmenn 

skulu skipaðir eftir tilnefningu Vélstjórafélags Íslands, einn eftir tilnefningu Fiski- 

félags Íslands, einn eftir tilnefningu Vinnuveitendasambands Íslands, {veir eftir til- 

nefningu Skólafélags Vélskóla Íslands úr hópi reglulegra nemenda skólans, en for- 

maður nefndarinnar skal skipaður án tilnefningar. Sjö varamenn skulu skipaðir 

með sama hætti. Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en hinna til fjögurra 

ára. 
Skólanefndin skal fylgjast með rekslri skólans og hafa eftirlit með kennslu- 

tilhögun og námsefni. Nefndin úrskurðar um það, hvort skilyrðum til inntöku í skól- 

ann sé fullnægt. Skólastjóri á rélt til setu á fundum nefndarinnar með málfrelsi 

og tillögurétti, nema þegar fjallað er um mál, sem varða hann persónulega. 
Ráðherra setur skólanefnd, skólastjóra og kennurum erindisbréf.
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2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessaslöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 
(L. 8.) uu | 

Magnús T. Ólafsson. 

21. maí 1974. Nr. 57. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 55/1971, um fiskvinnsluskóla. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
7. gr. laganna orðist svo: 
Menntamálaráðherra skipar fimm manna skólanefnd með þessum hætti: Einn 

nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, 
einn eftir tilnefningu fiskimálaráðs og skal hann vera fulltrúi aðila fiskiðnaðarins, 
tveir eftir tilnefningu nemenda Fiskvinnsluskólans úr hópi reglulegra nemenda skól- 
ans, en formaður skólanefndar skal skipaður án tilnefningar. Fimm varamenn skulu 
skipaðir með sama hætti. Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en hinna 
til fjögurra ára. Um starfssvið og skyldur skólanefndar skal nánar kveðið á í reglu- 
gerð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Magnús T. Ólafsson. 

21. maí 1974. . Nr. 58. 

LÖG 

um landgræðslustörf skólafólks. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Heimilt er að kveðja til starfa við landgræðslu a. mi. k. (vo daga á hverju skóla- 

ári hvern þann nemanda, sem orðinn er 19 ára eða eldri og stundar nám í skóla, 
sem kostaður er af ríkinu að einhverju eða öllu leyti, enda sé nemandinn hraustur 
og ófatlaður.
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2. gr. 

Landgræðslustörf samkvæmt lögum þessum eru græðsla lands og hvers konar 

vinna vegna gróðurverndar, gróðursetning trjáplantna, grisjun skóga og fegrun 

skóglendis; gróðursetning skrúðjurta og endurbætur skrúðgarða; lagfæring og fegr- 

un umhverfis skóla, gistihúsa, sjúkrahúsa eða annarra opinberra menningar- og 

líknarstofnana. 
Lög þessi taka hvorki Ul túnræktar né annarra sérstakra framkvæmda á lög- 

býlum. 

3. gr. 

Mennlamálaráðuneytið hefur yfirumsjón með framkvæmd þessara laga. 

Skógrækt ríkisins —- að fengnum lillögum Skógræktarfélags Íslands —- velur 

verkefni og skipuleggur framkvæmdir, þar sem unnið er á skóglendi. 

Landgræðsla Íslands — að fengnum tillögum Landverndar —- velur verkefni og 

skipuleggur landgræðslustörf nemenda í skólum í Reykjavík, sbr. þó 2. málsgr. 

Búnaðarsamband á því svæði, þar sem skóli starfar utan Reykjavíkur, velur verk- 

efni og skipuleggur landgræðslustörf skólafólks á búnaðarsambandssvæðinu. 

Verkefni skólafólks við landgræðslu, sbr. 2. gr., skulu valin í samráði við hlut- 
s 

aðeigandi skólastjóra og fyrir eitt skólaár í senn. 

4. gr. 

Skólastjóri ákveður, hvaða daga á skólaárinu skal unnið að landgræðslu, og til- 

kynnir það nemendum skólans. 
Skólastjóri eða kennari skal hafa eftirlit með landgræðslustörfum nemenda skól- 

ans. 

5. gr. 

Ferðakostnað nemenda vegna landgræðslustarfa skal telja með skólakostnaði. 

6. gr. 

Í reglugerð, sem menntamálaráðuneytið selur, skal kveða nánar á um land- 

græðslustörf skólafólks. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

Magnús T. Ólafsson. 

  

Stjórnartíðindi A 20, nr. 30—58. Útgáfudagur 5. júní 1974.
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10. maí 1974. 287 Nr. 59. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 59 20. maí 1965, um Landsvirkjun, sbr. lög 

nr. 36 7. maí 1969 og lög nr. 37 16. apríl 1971. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Í stað 14. gr. laganna komi svo hljóðandi grein: 
Þegar hafin verður virkjun Landsvirkjunar við Búrfell í Þjórsá, sbr. 6. gr., 

er ríkisstjórninni heimilt að ákveða, að ríkissjóður láni Landsvirkjun allt að 100 
millj. kr. með þeim kjörum, sem fjármálaráðherra ákveður, enda standi slíkt lán 
að baki stofnlánum annarra aðila til þessara virkjunarframkvæmda. 

Þegar hafin verður virkjun Landsvirkjunar við Sigöldu í Tungnaá, sbr. 6. gr., 
er ríkisstjórninni enn fremur heimilt að ákveða, að ríkissjóður láni Landsvirkjun 
allt að 350 millj. kr. með þeim kjörum, sem fjármálaráðherra ákveður, enda standi 
slíkt lán að baki stofnlánum annarra aðila til virkjunarframkvæmdanna. Ríkis- 
stjórninni er heimilt að taka lán og endurlána Landsvirkjun í þessu skyni. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 10. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Kjartansson. 

15. maí 1974. . Nr. 60. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 25 21. apríl 1965, um útgáfu 

og notkun nafnskírteina. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

1. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo: 
Hagstofa Íslands fyrir hönd Þjóðskrárinnar gefur út nafnskirteini til allra ein- 

staklinga, sem skráðir eru hér á landi, þó ekki fyrr en á því almanaksári, er þeir 
fylla 14 ára aldur. 

A 37 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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4. málsgr. 1. gr. laganna falli niður. 

3. gr. 
Í stað orðanna „nafnnúmer Þjóðskrár“ í 2. málsgr. 2. gr. komi: auðkennisnúmer 

Þjóðskrár. 

4. gr. 
Aftan við 5. gr. laganna komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 
Hverjum lögreglustjóra er heimilt að ákveða fyrir sitt umdæmi, að nafnskírteini 

einstaklinga á aldursbilinu 18—23 ár skuli ekki vera gilt sönnunargagn um aldur, 
nema lagt sé fram sérstaklega útgefið skírteini með öðrum Mt en er á almennu 

nafnskirteini. Heimild þessi er bundin við notkun nafnskirteinis í sambandi við op- 
inber fyrirmæli um, að tiltekinn aldur sé skilyrði fyrir viðskiptum eða fyrir komu 
eða dvöl á stað. 

Hagstofan sefur út nafnskirteini með sérstökum lit til einstaklinga í umdæmum, 
þar sem lögreglustjóri hefur ákveðið að nota heimild þá, er um ræðir í 2. málsgr. 
Greiða skal fyrir útgáfu slíks skírteinis samkvæmt gjaldskrá, er Hagstofan setur. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús T. Ólafsson. 

Nr. 61. . 21. maí 1974. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 73 21. júní 1973, um meðferð opinberra mála. 

Forseti ÍstanDs 
ajörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðsins „Saksóknari“ í 1. málsgr. 5. gr. komi orðið: Ríkissaksóknari. 

2. gr. 
6. tl. 8. gr. orðist svo: 
Ríkissaksóknari, vararíkissaksóknari, saksóknarar, sbr. 5. mgr. 20. gr., og full- 

trúar ríkissaksóknara. 

3. gr. 
4. mgr. 18. gr. orðist svo: 
Ríkissaksóknari skal halda sakaskrá fyrir land allt. Dómsmálaráðherra setur 

fyrirmæli um sakaskrá og sakavottorð.
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4. gr. 
20. gr. orðist svo: 
Ríkissaksóknari fer með ákæruvaldið. 
Forseti skipar ríkissaksóknara. Hann skal fullnægja lagaskilyrðum til skipunar 

í dómaraembætti í Hæstarétti. Ríkissaksóknari nýtur sömu launa og annarra lög- 
kjara sem hæstaréttardómarar, eftir því sem við verður komið. 

Ríkissaksóknara til aðstoðar eru vararíkissaksóknari, fulltrúar ríkissaksóknara, 
svo og saksóknarar, sbr. 5. mgr. þessarar greinar. Allir skulu þeir hlíta fyrirmælum 
ríkissaksóknara í störfum sínum. 

Vararíkissaksóknari skal fullnægja sömu skilyrðum og ríkissaksóknari til 
skipunar í embætti. Forseti skipar vararíkissaksóknara. Vararíkissaksóknari fer með 
vald ríkissaksóknara í fjarveru eða forföllum ríkissaksóknara eftir nánari ákvörð- 
un hans. 

Ef ríkissaksóknari og vararíkissaksóknari anna eigi flutningi mála fyrir dómi 
auk annarra embættisstarfa, þá getur dómsmálaráðherra ákveðið, að við embætti 
ríkissaksóknara skuli starfa einn eða tveir saksóknarar. 

Saksóknarar skulu fullnægja sömu skilyrðum og ríkissaksóknari til skipunar 
í embætti. Forseti skipar saksóknara. 

Annað starfslið til aðstoðar ríkissaksóknara, þ. á m. fulltrúa með lögfræðiprófi, 
skipar dómsmálaráðherra með samþykki ríkissaksóknara. 

Ríkissaksóknari hefur embættisskrifstofu í Reykjavík. 

5. gr. 
Í stað orðsins „Saksóknari“ í 1. málsgr. 21. gr. komi orðið: Ríkissaksóknari. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 1. málsl. 2. málsgr. sömu greinar komi orðið: 

ríkissaksóknari. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 2. málsl. 2. málsgr. sömu greinar komi orðið: 

ríkissaksóknara. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 3. málsgr. sömu greinar komi orðið: ríkissak- 

sóknara. 

Í stað orðsins „saksóknara“ í 4. málsgr. sömu greinar komi orðið: ríkissak- 

sóknara. 

6. gr. 
22. gr. orðist svo: 
Þegar tíkissaksóknari er svo riðinn við mál eða aðila, að hann mætti eigi 

segna dómarastörfum í því, skal hann tilkynna það dómsmálaráðherra. Nú berst 
ráðherra slík tilkynning eða hann fær vitneskju um það með öðrum hætti, og skipar 
hann þá vararíkissaksóknara eða annan löghæfan mann, sbr. 2. mgr. 20. gr., til 
meðferðar þess máls. 

Nú er ríkissaksóknari settur samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, og ákveður 
dómsmálaráðherra honum þá þóknun fyrir starf hans. 

. 7. gr. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 2. málsgr. 23. gr. komi orðið: ríkissaksóknari. 

8. gr. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í Í. málsl. 1. málsgr. 24. gr. komi orðið: ríkissak- 

sóknara. 
Í stað orðsins „Saksóknari“ í 2. málsl. 1. málsgr. sömu greinar komi orðið: 

Ríkissaksóknari.
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9. gr. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 1. málsl. 3. málsgr. 25. gr. komi orðið: ríkis- 

saksóknara. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 2. málsl. sömu málsgreinar komi orðið: ríkis- 

saksóknari. 

10. gr. 
Í stað orðsins „saksóknara“ á þremur stöðum í 27. gr. komi orðið: ríkissak- 

sóknara. 

11. gr. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 28. gr. komi orðið: ríkissaksóknari. 

12. gr. 
1. málsgr. 29. gr. komi orðið: ríkissaksóknara. 
1. málsl. 2. málsgr. sömu greinar komi orðið: 

Í stað orðsins „saksóknara“ 
Í stað orðsins „Saksóknari“ 

kis 

þe
i 

þe
i 

Ríkissaksóknari. 

Í stað orðsins „saksóknara“ í 2. málsl. 2. málsgr. sömu greinar komi orðið: 

ríkissaksóknara. 

13. gr. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 30. gr. komi orðið: ríkissaksóknari. 

14. gr. 
málsgr. 32. gr. komi orðið: ríkissaksóknara. ha

 

Í stað orðsins „saksóknara“ 

15. gr. 
málsgr. 33. gr. komi orðið: ríkissaksóknara. AÐ

 

Í stað orðsins „saksóknara“ 

16. gr. 
málsgr. 42. gr. komi orðið: ríkissaksóknara. þi

n 

þm
 

Í stað orðsins „saksóknara“ 

17. gr. 
málser. 73. gr. komi orðið: ríkissaksóknari. ti

 

Í
n
ð
 

h9
 

stað orðsins „saksóknari“ 

18. gr. 

74. gr. orðist svo: 
Dómari getur borið undir ríkissaksóknara, hvort rannsókn skuli hefja eða 

fram halda, og tekur þá ríkissaksóknari ákvörðun um það atriði. Ríkissaksóknari 
gclur af sjálfsdáðum farið þess á leit við dómara, að hann hefji rannsókn eða 
haldi áfram þegar hafinni rannsókn. Ef dómari telur, að krafa ríkissaksóknara 
verði eigi tekin til greina, með því að skilyrði laga um refsingu í því máli skorti, 
svo sem vegna þess að eigi sé um refsiverða háttsemi að tefla, refsikrafa fyrnd, 
ákæruvaldið bresti aðild o. s. frv., þá veitir dómari ríkissaksóknara kost á að skýra 
málið og kveður síðan upp úrskurð um, hvort taka skuli kröfu ríkissaksóknara 
til greina. Samsvarandi gildir, þegar rannsóknar er krafist í málum, er greinir í 
3. málsgr. 21. gr. - TÆR 

  

   

19. gr. 
1. mgr. 79. gr. orðist svo: 
Nú sætir mál sókn og vörn fyrir héraðsdómi eftir málshöfðun, sbr. 130. gr., 

og sækir þá ríkissaksóknari málið, en falið getur hann þó sókn þess vararíkissak- 
sóknara, saksóknara eða fulltrúa sínum, er fengið hefur til bess löggildingu dóms- 
málaráðherra. Heimilt er einungis að löggilda fulltrúa, er fullnægja skilyrðum til 
skipunar í héraðsdómaraembætti, hafa fengið leyfi til málflutnings fyrir héraðs-
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dómi eða fullnægja skilyrðum til þess að fá slík leyfi. Heimilt er og ríkissaksóknara 
að skipa sækjanda máls einhvern hæstaréitarlögmann eða héraðsdómslögmann, enda 
hafi sá fengið löggildingu dómsmálaráðherra úl sóknar opinberra mála í héraði. 
Ekki má sækjandi vera nokkur sá, er gerði dómara óhæfan til að fara með mál, 
né heldur sá, er vegna afstöðu sinnar til máls eða aðilja væri óhæfur dómari í 
því máli. 

20. gr. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 1. málsl. 1. málsgr. 84. gr. komi orðið: ríkissak- 

sóknara. 
Í stað orðsins „saksóknari“ “í 2. málsl. sömu málsgr. komi orðið: ríkissaksóknari. 

21. gr. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 2. málsgr. 87. gr. komi orðið: ríkissaksóknari. fæ} = 

22. gr. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 3. málsgr. 119. gr. komi orðið: ríkissaksóknari. 
Í stað orðanna „Saksóknari ríkisins“ í 4. málsgr. sömu greinar komi orðið: 

Ríkissaksóknari. 

Í stað orðsins „saksóknara“ í 5. málsgr. sömu greinar komi orðið: ríkissak- 
sóknara. 

Í stað orðsins „saksóknari“ á tveimur stöðum í 6. málser. sömu greinar komi 
orðið: ríkissaksóknari. 

23. gr. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 1. málsl. 1. málsgr. 115. gr. komi orðið: ríkis- 

saksóknara. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 2. málsl. sömu málsgr. komi orðið: ríkissak- 

sóknari. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 2. málsgr. sömu greinar komi orðið: ríkissak- 

sóknari. 

24. gr. 
Í stað orðsins „Saksóknari“ í 1. málsgr. 118. gr. komi orðið: Ríkissaksóknari. 

25. gr. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 9. málsgr. 124. gr. komi orðið: ríkissaksóknara. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 3. málsgr. sömu greinar komi orðið: ríkissak- 

sóknari. 

26. gr. 
Í stað orðsins „Saksóknari“ í 92. tl. 199. gr. komi orðið: Ríkissaksóknari. 

27. gr. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 2. tl. 1. málsgr. 1380. gr. komi orðið: ríkissak- 

sóknara. 

Í stað orðsins „Saksóknari“ í 2. málsgr. sömu greinar komi orðið: Ríkissak- 
sóknari. 

28. gr. 
Í stað orðsins „saksóknari“ á tveim stöðum í 181. gr. komi orðið: ríkissak- 

sóknari. 

29. gr. 
1. málsgr. 143. gr. orðist svo: 
Í dómi eða úrskurði, ef máli lýkur án dóms, skal almennt kveða á um skyldu 

ákærða til að greiða sakarkostnað án ákvörðunar fjárhæðar. Þóknun skipaðs sækj- 
anda og verjanda skal þó ákveða tiltekinni fjárhæð, sbr. 2. málsgr. 87. gr. Þegar
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mál er sótt af ríkissaksóknara, vararíkissaksóknara, saksóknara eða fulltrúa ríkis- 

saksóknara, sbr. 1. málsgr. 79. gr. og 1. málsgr. 181. gr., skal það gert án sérstaks 

endurgjalds bæði í héraði og fyrir Hæstarétti. Verði ákærða í slíku máli dæmt að 

greiða sakarkostnað, skal honum þá gert að greiða tiltekna fjárhæð málssóknar- 

launa, er renni í ríkissjóð. Þóknun verjanda, sem kemur fyrir dóm utan lög- 
sagnarumdæmis, þar sem með aðalmál er farið, svo og annan kostnað þar ákveður 

dómari aukamálsins. 

30. gr. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 1. tl. og 3. tl. 154. gr. komi orðið: ríkissaksóknara. 

31. gr. 
stað orðsins „Saksóknari“ í 171. gr. komi orðið: Ríkissaksóknari. þ

m
 

32. gr. 

Í stað orðsins „saksóknara“ í 2. málsgr. 174. gr. komi orðið: ríkissaksóknara. 

ðð. gr. 

Í stað orðsins „saksóknara“ í 1. málsgr. 175. gr. komi orðið: ríkissaksóknara. 

Í stað orðsins „saksóknara“ á tveimur stöðum í 2. málsgr. sömu greinar komi 

orðið: ríkissaksóknara. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 4. málsgr. sömu greinar komi orðið: ríkissak- 

sóknara. 
— 

34. gr. 

Í stað orðsins „saksóknara“ í 2. málsgr. 177. gr. komi orðið: ríkissaksóknara. 

Í stað orðsins „saksóknara“ í 3. málsgr. sömu greinar komi orðið: ríkissak- 

sóknara. 
35. gr. 

Í stað orðsins „saksóknari“ í 1. málsgr. 179. gr. komi orðið: ríkissaksóknari. 

Í stað orðsins „saksóknari“ á þremur stöðum í 2. málsgr. sömu greinar komi 

orðið: ríkissaksóknari. 
Í stað orðsins „saksóknari“ á tveimur stöðum í 1. og 2. málsl. ð. málsgr. sömu 

greinar komi orðið: ríkissaksóknari. 

Í stað orðsins „saksóknara“ á tveimur stöðum í 3. og 4. málsl. sömu málsgr. 

komi orðið: ríkissaksóknara. 

36. gr. 
1. málsgr. 180. gr. komi orðið: Ríkissaksóknari. Í stað orðsins „Saksóknari“ í 

á þremur stöðum í 2. málsgr. sömu greinar komi Í stað orðsins „saksóknari“ í 
orðið: ríkissaksóknari. 

Í stað orðsins „Saksóknari“ í 1. málsl. 3. málsgr. sömu greinar komi orðið: 

Ríkissaksóknari. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 2. málsl. sömu málsgr. komi orðið: ríkissak- 

sóknara. 

37. gr. 

181. gr. orðist svo: 
Ríkissaksóknari sækir öll opinber mál í Hæstarétti, og hvíla á honum sömu 

skyldur, sem hvílt hafa á sækjanda fyrir þeim dómi, og samkvæmt þeim fyrirmæl- 

um, er í lögum þessum segir. 
Ríkissaksóknari getur falið vararíkissaksóknara eða saksóknara að flytja til- 

tekin opinber mál í Hæstarétti. 

38. gr. 

Í stað orðsins „saksóknara“ í 182. gr. komi orðið: sækjanda.
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. 39. gr. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 184. gr. komi orðið: sækjandi. 

40. gr. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 2. málsl. 1. málsgr. 186. gr. komi orðið: ríkis- 

saksóknara. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 3. málsl. sömu málsgr. komi orðið: ríkissaksóknari. 

Í stað orðsins „Saksóknara“ í 1. málsl. 2. málsgr. sömu greinar komi orðið: 
Ríkissaksóknara. 

Í stað orðsins „saksóknari“ í 2. málsl. sömu málsgr. komi orðið: ríkissaksóknari. 

41. gr. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 191. gr. komi orðið: ríkissaksóknara. 

42. gr. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 1. málsgr. 193. gr. komi orðið: ríkissaksóknara. 

43. gr. 
Í stað orðsins „Saksóknari“ í 1. málsgr. 194. gr. komi orðið: Ríkissaksóknari. 

44. gr. 
Í stað orðsins „saksóknari“ í 195. gr. komi orðið: ríkissaksóknari. 

45. gr. 
Í stað orðsins „saksóknara“ í 1. málsgr. 198. gr. komi orðið: ríkissaksóknara. 

46. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

47. gr. 
Þegar lög þessi hafa öðlast gildi, skal fella ákvæði þeirra inn í meginmál laga 

nr. 73 21. júní 1973, um meðferð opinberra mála, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ólafur Jóhannesson. 

21. maí 1974. . Nr. 62. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Aftan við 2. málslið 5. málsgr. 11. gr. laganna bætist nýr málsliður, er orðist svo: 
Á sama hátt má reikna lögheimilistíma eftirlifandi maka frá upphafi lögheim- 

ilistíma hins látna.
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2. gr. 
16. gr. hljóði svo: 
Fæðingarstyrkur skal vera kr. 16 700.00 við hverja fæðingu til móður, sem á 

lögheimili hér á landi. 
Aldrei skal þó fæðingarstyrkur vera lægri en svo, að nægi fyrir dvöl konu í allt 

að 7 daga á þeirri fæðingardeild hér á landi, þar sem konan fæddi. 

3. gr. 
19. gr. 1. málsgrein hljóði svo: 
Ef aðrar tekjur elli- eða örorkulíifeyrisþega en lífeyrir almannatrygginganna 

fara ekki fram úr 37500 kr. á ári, skal greiða uppbót á lífeyri hans að upphæð 
80 000 kr. á ári. Hafi bótaþeginn hins vegar tekjur umfram 37 500 kr. á ári, skal 
skerða uppbótina um helming þeirra tekna, sem umfram eru. Sama gildir um hjóna- 

lífeyri, eftir því sem við á. 

4. gr. 
26. gr. orðist svo: 
Fjölskyldubætur eru greiddar með börnum yngri en 16 ára umfram eitt í fjöl- 

skyldu. Skulu þær greiddar þeim, sem foreldraráðin hafa, eða þeim öðrum, sem 

annast framfærslu barnanna. 
Séu brúttóárstekjur þeirra, sem foreldraráð hafa eða framfærslu annast, lægri 

en 700 þúsund kr. eða börn í fjölskyldu yngri en 16 ára 5 eða fleiri, skal þó greiða 
fjölskyldubætur með öllum börnum, sé um það sótt. 

Árlegar fjölskyldubætur með barni skulu vera 15 þúsund kr. 
Útgjöld vegna greiðslu fjölskyldubóta greiðast að fullu úr ríkissjóði. 
Ákvæði þetta taki gildi 1. júlí 1974. 

5. gr. 
b.-liður 43. greinar hljóði svo: 
Nauðsynlegar rannsóknir og aðgerðir, eftir tilvísun samlagslæknis, hjá sérfræð- 

ingum, þó þannig að samlagsmaður greiði 150 kr. fyrir hverja komu til sérfræð- 
ings. 

c.-liður 43. greinar hljóði svo: 
Lyf, sem samlagsmanni er lífsnauðsynlegt að nota að staðaldri. 
Af öðrum nauðsynlegum lyfjakostnaði greiði samlagsmaður ávallt fyrstu 100 

krónurnar skv. lyfjaskrá Í og fyrstu 150 krónurnar skv. lyfjaskrá Il, en sjúkrasam- 
lagið það, sem. á vantar fullt verð. Sé heildarverð viðkomandi lyfs jafnt eða lægra en 
þessi mörk, greiðir samlagsmaður það. 

d.-liður 43. greinar hljóði svo: 
Röntsengreiningu og geislameðferð samkvæmt gjaldskrá, sem heilbrigðisstjórn- 

in staðfestir, þó þannig að samlagsmaður greiði ávallt 250 kr. fyrir hverja röntgen- 
greiningu. 

Á eftir h-lið 43. greinar komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Ráðherra er með reglugerð heimilt að breyta greiðslum samlagsmanna sam- 

kvæmt þessari grein til samræmis við gjaldskrárbreytingar. 
Í síðustu málsgrein 43. greinar falli burt orðin „svo og greiðslu fyrir tannlækn- 

ingar“. 
6. gr. 

Ný 44. gr. komi inn, svo hljóðandi, og númer annarra greina breytist til sam- 

ræmis: 
Sjúkrasamlög greiða að hálfu þá tannlæknaþjónustu, sem veitt er á heilsu- 

gæslustöðvum, hjá skólatannlæknum eða á stofum tannlækna, sem Tryggingastofn- 
un ríkisins semur við um þjónustu í þágu sjúkratrygginga.
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Meðan uppbygging tannlæknaþjónuslu á heilsugæslustöðvum samkvæmt lögum 
um heilbrigðisþjónustu stendur yfir, skulu ákvæði í. málsgr. aðeins gilda fyrir til- 
tekna þjónustu og tiltekna hópa fólks. 

Frá í. sept. 1974 skulu ákvæði Í. málsgr. gilda fyrir börn og unglinga 6—15 ára, 
enda leggi sveitarfélög 50% á móti. Greiða skal alla þjónustu, sem þessum aldurs- 
flokkum er veitt, hjá skólatannlækni eða á heilsugæslustöð. Sé ekki kostur á slíkri 
þjónustu á vegum viðkomandi sveitarfélags, er heimilt að greiða þjónustu fyrir þessa 
aldursflokka hjá hverjum þeim tannlækni, sem Tryggingastofnun ríkisins hefur 
samið við. 

Frá 1. janúar 1975 skulu ákvæði 1. málsgreinar laka til barna 3—5 ára og 16 
ára unglinga, ellilífeyrisþega, öryrkja samkv. 12. grein og vanfærra kvenna. Fyrir 
þessa hópa skal þó ekki greiða kostnað við gullfyllingar né krónu- og brúargerðir. 

Ráðherra er heimilt að auka með reglugerð þá þjónustu, sem greiðslur sam- 
kvæmt 1. málsgr. taka til, eftir því sem uppbyggingu heilsugæslustöðva miðar og fé 
er veitt til á fjárlögum. 

7. gr. 
e-liður 50. greinar hljóði svo: 
Örorkubætur og bætur til ekkju eða ekkils samkvæmt 17. gr. 

8. gr. 
Í niðurlagi 50. greinar, á eftir orðunum „undanfarandi 24 mánuði“, komi ný 

setning, svo hljóðandi: 
Heimilt er þó tryggingaráði að víkja frá þessum tímamörkum, ef sérstaklega 

stendur á. 

9. gr. 
Síðasta málsgr. 72. greinar hljóði svo: 
Ákvæði þessarar greinar skulu gilda, eftir því sem við getur átt, um greiðslu 

meðlags, sem feður eða fráskildar konur fá úrskurðað með börnum sínum. 

10. gr. 
71. gr. laganna orðist svo: 
Heimilt er ríkisstjórninni að semja við erlend ríki og ráðherra að semja við 

erlendar tryggingastofnanir um gagnkværnan rétt til þeirra hlunninda, sem almanna- 
tryggingar veita. Í slíkum samningum má m.a. kveða svo á, að lögheimilistími í 
öðru samningsríki skuli talinn jafngilda lögheimilistíma á Íslandi, hvort sem um 

er að ræða íslenska þegna eða þegna annarra samningsríkja. Enn fremur er heimilt 
að kveða þar á um rétt til bótagreiðslna samkvæmt almannatryggingalögum við 0 

2 
búsetu í öðru samningsríki, sbr. 11. gr., 62. gr. og 1. tölulið ákvæða til bráðabirgða. 

11. gr. 
Breyting sú á greiðslu fjölskyldubóta, sem felst í 4. gr., skal ekki hafa áhrif á 

kaupgreiðsluvísitölu. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 
(L.S. a 

Magnús Kjartansson. 
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LÖG 

um grunnskóla. 

ForsETi ÍsLANDs 
gjörir. kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. KAFLI 

Markmið og skólaskylda. 

1. gr. 
Skylt er ríki og sveitarfélögum að halda skóla fyrir öll börn og unglinga á aldr- 

inum “ til Í6 ára, eftir því sem nánar segir í lögum þessum. Skóli þessi nefnist 
grunnskóli og er öllum börnum og unglingum á nefndum aldri skylt að sækja skóla. 
Undanþágu má þó veita frá skólaskyldu, sbr. 5., 7. og 8. gr. 

Þegar tilgreindur er aldur nemanda í lögum þessum, miðast hann við það 
almanaksár, er nemandinn nær nefndum aldri. 

2. gr. 
Hlutverk grunnskólans er, í samvinnu við heimilin, að búa nemendur undir lif 

og starf í lýðræðisþjóðfélagi, sem er í sífelldri þróun. Starfshættir skólans skulu 
því mótast af umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi. Skólinn 
skal temja nemendum víðsýni og efla skilning þeirra á mannlegum kjörum og um- 
hverfi, á íslensku þjóðfélagi, sögu þess og sérkennum og skyldum einstaklingsins 
við samfélagið. 

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi 
við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers 
og eins. 

Grunnskólinn skal veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni 
og temja sér vinnubrögð, sem stuðli að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. 
Skólastarfið skal því leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa 
hæfni þeirra til samstarfs við aðra. 

ð. gr. 
Grunnskóli er níu ára skóli, þar sem fram fer barna- og unglingafræðsla. 
Hann getur verið ein stofnun eða verið skipt í einingar, tvær eða fleiri eftir því 

sem menntamálaráðuneytið ákveður að fengnum tillögum hlutaðeigandi fræðsluráðs. 

4. gr. 
Í strjálbýli skal stefnt að heimanakstri nemenda, þar sem honum verður við 

komið vegna vegalengda, vegakerfis og veðurfars. Heimilt er ráðuneytinu að feng- 
inni tillögu hlutaðeigandi fræðsluráðs að koma á fót útibúum frá aðalskóla skóla- 
hverfis fyrir 7—-10 ára börn, þar sem heimanakstri til aðalskóla verður ekki við 
komið. 

5. gr. 
Nú ber skólanefnd í skólahverfi fram við fræðslustjóra rökstutt álit um nauð- 

syn þess að fá um tiltekinn tíma undanþágu frá því að uppfylla að fullu ákvæði 1. 
gr. þessara laga um skólaskyldu eða lágmarksákvæði 41. gr. um starfstíma skóla, 
og skal fræðslustjóri þá í samvinnu við skólanefnd gera áætlun um, hvernig úr 
verði bætt á sem fæstum árum, og leggja áætlunina fyrir menntamálaráðuneytið 
ásamt umsókninni og umsögn sinni. Menntamálaráðuneytið úrskurðar síðan, hvort 

eða að hve miklu leyti undanþága skuli veitt, og tekur það tillögur um endanlegar úr- 
bætur til meðferðar við gerð framkvæmdaáætlunar um skólabyggingar.
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Nú vanrækir skólahverfi að standa að sínum hluta við þær skuldbindingar, 
sem það hefur tekist á hendur eða á það verið lagðar með áætlun um, hvenær og 
hvernig það skuli uppfylla að fullu ákvæði 1. gr. og 41. gr. þessara laga, og getur 
þá menntamálaráðuneytið hlutast til um, að nauðsynlegar úrbætur séu framkvæmd- 
ar og að sveitarfélag kosti þær að sínum hluta lögum samkvæmt. 

Í fjárlögum skal veita sérstaka fjárhæð, sem nemi 5% af árlegu framlagi ríkis- 
sjóðs til byggingar mannvirkja vegna grunnskóla. Fjárhæð þessa er heimilt að 
lána þeim sveitarfélögum, sem standa að slíkum framkvæmdum, en eiga við veru- 
lega fjárhagsörðugleika að etja vegna fólksfæðar, sérstaklega lágra tekjustofna eða 
annarra gildra orsaka. Samstarfsnefnd ráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitar- 
félaga, sbr. 9. gr., geri tillögur til menntamálaráðuneytisins um skiptingu fjárins, og 
ráðstafar ráðuneytið því, að fengnu samþykki fjárveitinganefndar Alþingis. Setja 
skal í reglugerð nánari ákvæði um lánveitingar þessar, lánstíma og lánskjör, er 
miðist við það, að ríkissjóður sé skaðlaus af þeim. 

6. gr. 
Forráðamaður skólaskylds barns ber ábyrgð á, að það innritist í skóla, þegar 

það hefur náð skólaskyldualdri, og að það sæki skóla. Verði verulegur misbrestur 
á skólasókn skólaskylds barns, án þess að veikindi eða aðrar gildar ástæður hamli 
og skólastjóri fær ekki við ráðið, skal hann tilkynna fræðslustjóra um málið. Vilji 
forráðamaður barnsins ekki hlíta ákvörðun fræðslustjóra, getur hvor aðili um sig 
vísað málinu til barnaverndarnefndar. 

7. gr. 
Undanþegin því að sækja grunnskóla samkvæmt Í. gr. eru: 

a) börn, sem sækja viðurkennda einkaskóla, sbr. 75. gr., og 
b) börn, er búa í skólahverfum, sem fengið hafa undanþágu skv. 5. gr., að því leyti, 

sem undanþágan kveður á um. 

8. gr. 
Nú sækir forráðamaður skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá 

skólasókn og færir fram knýjandi ástæður. Skal þá leitað umsagnar skólastjóra og 
skólanefndar, og mæli þeir aðilar samhljóða með umsókninni, getur fræðslustjóri 
veitt undanþágu, en skólanefnd og skólastjóri skulu fylgjast með því, að barnið 

stundi nám. 

II. KAFLI 

Stjórn grunnskóla. 

9. gr. 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn þeirra málefna, er lög þessi taka til. 

Ráðuneytinu til aðstoðar við framkvæmd laganna skal vera samstarfsnefnd, skipuð 
tveimur fulltrúum frá menntamálaráðuneytinu og tveimur frá Sambandi ísl. sveit- 
arfélaga. Skal hún fá til umsagnar reglugerðir, sem varða fjárhagsleg samskipti 
ríkis og sveitarfélaga samkvæmt lögum þessum, áður en þær eru gefnar út. Enn 
fremur fái hún til umsagnar ágreiningsatriði, sem kunna að verða varðandi þessi 
samskipti, áður en þau koma til úrskurðar. 

Nefndin skal skipuð til fjögurra ára í senn. Varamenn skulu skipaðir á sama 

hátt og aðalmenn. 
10. gr. 

Landið skiptist í fræðsluumdæmi sem hér segir: 
1. Reykjavíkurumdæmi, sem tekur yfir Reykjavíkurborg. 
2. Reykjanesumdæmi, sem tekur yfir Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðar- 

kaupstað, Keflavíkurkaupstað, Grindavíkurkaupstað, Seltjarnarneskaupstað og 
Kópavogskaupstað.
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3. Vesturlandsumdæmi, sem tekur yfir Borgarfjarðarsýslu, Akraneskaupstað, Mýra- 
sýslu, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og Dalasýslu. 

d. Vestfjarðaumdæmi, sem tekur yfir Austur- og Veslur-Barðastrandarsýslur, Vest- 
ur-Ísafjarðarsýslu, Ísafjarðarkaupstað, Bolungarvíkurkaupstað,  Norður-Ísa- 
fjarðarsýslu og Strandasýslu. 

5. Norðurlandsumdæmi vestra, sem tekur yfir Vestur-Húnavatnssýslu, Austur- 
Húnavainssýslu, Skagafjarðarsýslu, Sauðárkrókskaupstað og Siglufjarðarkaup- 
stað. 

6. Norðurlandsumdæmi eystra, sem tekur yfir Eyjafjarðarsýslu, Akureyrarkaup- 
stað, Ólafsfjarðarkaupstað, Dalvíkurkaupstað, Suður- -Þingeyjarsýslu, Húsavík- 
urkaupstað og Norður-Þingeyjarsýslu. 
Austurlandsumdæmi, sem tekur yfir Norður-Múlasýslu, Seyðisfjarðarkaupstað, 
Suður-Múlasýslu, Neskaupstað, Eskifjarðarkaupstað og Austur-Skafiafellssýslu. 

8. Suðurlandsumdæmi, sem tekur yfir Vestur-Skaftafellssýslu, Vestmannaeyjakaup- 
stað, Rangárvallasýslu og Árnessýslu. 
Í hverju fræðsluumdæmi skal vera fræðsluráð og fræðsluskrifstofa. 

=
 

ll. gr. 
Fræðsluráð skal skipað 5 eða 7 mönnum, sem kjörnir eru af hlutaðeigandi lands- 

hlutasamiðkum, er ákveða fjölda þeirra samkvæmt framansögðu. Jafnmargir skulu 
kjörnir til vara. Um kosningu og starfshætti fer samkvæmt lögum og reglugerð um 
starfshætti landshlutasamtaka sveitarfélaga, en að öðru leyti eflir meginreglum 
sveitarstjórnarlaga, nr. 58/1961. 

Í Reykjavík fer borgarstjórn með hlutverk landshlutasamtaka skv. lögum þess- 
um, eftir því sem við á. 

Í reglugerð skal kveðið á um fundarsetu skólastjóra, fulltrúa kennara og fram- 
kvæmdastjóra landshlutasamtaka, svo og annarra aðila, t. d. fulltrúa sveitarfélags, 
er sérstaklega á hlut að tilteknu máli. Kennarafulltrúar skulu boðaðir til funda á 
sama hátt og fræðsluráðsmenn og hafa sama rétt og þeir til að æskja funda í 
fræðsluráði. 

Þessir aðilar skulu hafa málfrelsi og tillögurétt á fræðsluráðsfundum. 
Fræðsluráð skulu a. m. k. einu sinni á ári halda fund með öllum skólastjórum 

og skólanefndarformönnum fræðsluumdæmisins. 
Formaður fræðsluráðs kveður til fundar, svo oft sem þurfa þykir. Skylt er hon- 

um að kveðja ráðið saman, ef a. m. k. tveir fræðsluráðsmenn eða fræðslustjóri æskja 
þess. Fundur telst löglega boðaður, ef allir fræðsluráðsmenn, eða í forföllum aðal- 

manna varamenn, hafa verið boðaðir til hans a. m. k. tveim sólarhringum fyrir til- 
greindan fundartíma. Fræðsluráð getur enga ályktun gert, nema meiri hluti þess sé 
á fundi. Allar ályktanir skulu ritaðar í gerðabók. Enginn fræðsluráðsmaður hefur 
atkvæðisrétt um þau mál, sem varða hann sjálfan, og skal hann í slíkum tilvikum 
vikja sæti fyrir varamanni. Verði atkvæði jöfn, ræður atkvæði formanns. 

12. gr. 
Fræðsluráð hefur með höndum eftirtalin verkefni: 

1. Það fer með stjórn fræðslumála innan umdæmis síns í umboði menntamála- 
ráðuneytisins og sveitarstjórna, sem hlut eiga að máli. 

2. Það sér um, að gerðar séu áætlanir um fræðslumál í umdæminu, bæði árlegar 

fjárhags- og framkvæmdaáætlanir, svo og áætlanir til lengri tíma, samkvæmt nán- 
ari ákvörðun í reglugerð. 

3. Það hefur eftirlit með störfum skólanefnda í umdæminu. 
4. Það gerir tillögur til menntamálaráðuneytisins um ráðningu fræðslustjóra um- 

dæmisins og hefur umsjón með rekstri fræðsluskrifstofu umdæmisins.
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5. Það ska! skipuleggja viðræðufundi fyrir nýja kennara í samráði við Kennara- 
háskóla Íslands, hafa umsjón með beim og setja beim leiðsögukennara að 
fengnum tillögum hlutaðeisandi skólastjóra. Ráðuneytið setur leiðsögukenn- 

urum erindisbréf að höfðu samráði við Kennaraháskóla Íslands. 
6. Það sér um, að sköpuð verði aðstaða til kennslufræðilesrar þjónustu fyrir um- 

dæmið, eftir því sem fært þykir. 
7. Það fer að öðru leyti með þau málefni, sem 

reglugerðum, er settar verða samkvæmt beim. 
því eru fengin í þessum lögum og 

13. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur eða skipar fræðslustjóra að fengnum tillögum 

hlutaðeigandi fræðsluráðs. 
Menntamálaráðuneytið auglýsir stöðu fræðslustjóra og setur hann til eins árs. 

AS beim tíma liðnum má skipa hann í starfið. 
Við skipun í starf fræðslustjóra er skylt að taka tillit til kennslufræðilegrar 

menntunar umsækjenda, stjórnunarreynslu innan skólakerfisins og bekkingar þeirra 
á skólamálum, og skulu þeir umsækjendur að öðru jöfnu ganga fyrir, sem hafa rétt 

til að vera skipaðir skólastjórar við grunnskóla og hafa segnt starfi kennara eða 
skólastjóra í a. m. k. þrjú ár. 

14. gr. 
Fræðslustjóri er fulltrúi menntamálaráðuneytisins og hlutaðeigandi sveitarfélaga 

um fræðslumál í umdæminu og skal búsettur þar, sem fræðsluskrifstofa umdæmis- 

ins er, eða í næsta nágrenni. Hann er framkvæmdastjóri fræðslnráðs. 
Meginverkefni fræðslustjóra eru: 

1. Hann fylgist með því, að gildandi fyrirmælum um fræðslumál sé fylgt í grunn- 
skólum umdæmisins, bæði varðandi kennslu- og stjórnunarmál, og í öðrum 

skólum. sem kostaðir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum. 

2. Hann hefur umsjón með gerð árlegra rekstraráætlana fyrir grunnskóla um- 
dæmisins, endurskoðar þær og sendir menntamálaráðuneytinu. 

3. Hann hefur í umboði menntamálaráðuneytis og sveitarstjórna umdæmisins 
umsjón með eignum og rekstri þeirra skóla, sem lög þessi taka til, sbr. þó 29. gr. 

4. Hann hefur með höndum almenna námsstjórn í grunnskólum umdæmisins og 
fylgist með árangri nemenda, hvort tveggja í samráði við skólarannsókna- 
deild menntamálaráðunevtisins, og kynnir sér starfsskilyrði skóla, þ. e. aðstöðu 
til kennslu og náms, svo og aðbúnað nemenda. 

5. Hann úrskurðar ágreiningsefni, sem upp kunna að koma milli skólastjóra og 

kennararáðs og skólastjóra og kennarafundar, sbr. 20. gr. 
6. Hann gerir í sambandi við meint brot kennara eða skólastjóra í starfi þær ráð- 

stafanir, er hann telur þörf. sbr. 55. gr. 
7. Hann hefur umsjón með ráðsiafar- og sálfræðibjónustu í grunnskóla, sbr. 68. gr. 
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8. Hann kannar, í samvinnu við skólastióra, skólalækni os sálfræðideild, hvort í 

fræðsltumdæminu séu nemendur, sem ekki eiga samleið með öðrum nemendum 
sakir sjóndepru, blindu, heyrnargalla, málhelti, mállevsis, tornæmis, vanvita- 
háttar eða annars, er torveldi eðlilegan námsferil þeirra, og hlutast til um. að 
þeir fái kennslu við sitt hæfi. 
Enn fremur fer fræðslustjóri með önnur þau mál. er lög þessi kveða á um, svo 

og þan, sem menntamálaráðuneytið eða fræðsluráð kunna sérstaklega að fela honum. 

15. gr. 
Landshlutasamtök sveitarfélaga ákveða fræðsluskrifstofum stað, en háð er sú 

ákvörðun samþykki menntamálaráðuneytis.
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Fræðslustjóri er forstöðumaður fræðsluskrifstofu. Annað starfsfólk ræður 
fræðsluráð, að fengnum tillögum fræðslustjóra. 

Heimilt er fræðsluráði að semja svo við landshlutasamtök sveitarfélaga, einstök 
skólahverfi og sveitarfélög, að fræðsluskrifstofa taki að sér tiltekin verkefni fyrir 
þessa aðila, enda komi full greiðsla fyrir. Á hliðstæðan hátt er fræðsluráði heimilt 
að semja svo við landshlutasamtök, að skrifstofa þeirra eða einstakra starfsdeilda 

innan þeirra annist störf fyrir fræðsluskrifstofu, enda komi samþykki mennta- 

málaráðuneytisins til. 

16. gr. 
Skólahverfi er sú eining, er stendur að einum grunnskóla, annaðhvort skóla 

í heild eða hluta hans. Sveitarfélag, sem rekur tvo eða fleiri grunnskóla innan marka 
sinna, telst þó eitt skólahverfi. Eitt sveitarfélag eða fleiri eða hlutar sveitarfélaga 

geta myndað skólahverfi. 
Það er skólahverfi: 

a) Þar sem eitt sveitarfélag rekur grunnskóla eða hluta hans, án samvinnu við 
önnur sveitarfélög. 

b) Þar sem fleiri sveitarfélög en eitt reka grunnskóla eða hluta grunnskóla í félagi 
með fullri eða misjafnri þátttöku aldursárganga. 
Sama sveitarfélag getur átt aðild að fleiri en einu skólahverfi sem hér segir: 

1) ef það skiptist landfræðilega milli a. m. k. tveggja skólahverfa, 
2) ef aldursárgangar þess á grunnskólastigi sækja ekki allir sama skólann, en 

eiga skólasókn til tveggja eða fleiri skólahverfa. 

Útibú frá aðalskóla,, sbr. 4. og 76. gr., tilheyra skólahverfi aðalskólans. Ákvæði 
um skólahverfi ná ekki til skóla eða stofnana, sem rekin eru skv. 52. gr. 

Menntamálaráðuneytið leggur tillögur um skiptingu landsins í skólahverfi fyrir 
fræðsluráð sem umræðusrundvöll, en fræðsluráð kynnir þær sveitarstjórnum, skóla- 
nefndum og skólastjórum, sem hlut eiga að máli. Síðan boðar ráðuneytið til funda 
með þessum aðilum og fulltrúum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um tillög- 
urnar. Lögð skal áhersla á, að samkomulag verði með aðilum, en takist það ekki 
innan hæfilegs tíma, sker menntamálaráðuneytið úr. 

17. gr. 
Í sérhverju skólahverfi skal vera skólanefnd, sem fer með málefni grunnskóla, 

eftir því sem lög þessi og reglugerðir nánar ákveða. Skólanefnd skal kosin til fjög- 
urra ára í senn af hlutaðeigandi sveitarstjórn (sveitarstjórnum), sbr. 18. gr. 

Í sveitarfélagi, þar sem grunnskólar eru tveir eða fleiri, fer ein skólanefnd með 
málefni þeirra. Hún sér um skiptingu nemenda milli þeirra og samræmir rekstur 
þeirra, eftir því sem hún telur haganlegt. 

Heimilt er skólanefnd eða fleiri skólanefndum sameiginlega með samþykki hlut- 
aðeisandi sveitarstjórnar að ráða sér starfsmann, skólafulltrúa. Skólanefnd (skóla- 
nefndir) setur skólafulltrúa erindisbréf. Um embættisgengi skólafulltrúa gilda sömu 
reglur og um fræðslustjóra. Kostnaður við störf skólafulltrúa greiðist úr sveitar- 

sjóði (sveitarsjóðum). 
Menntamálaráðuneytið setur skólanefndum erindisbréf, er kveður nánar á um 

störf þeirra. 

18. gr. 
Skólanefndir skulu skipaðar sem hér segir: 

a) Í kaupstöðum og kauntínahreppum með 900 íbúa eða fleiri fimm mönnum, enda 

standi þau ein að skólarekstrinum. 
Eigi fleiri sveitarfélög aðild að skólahverfinu, kýs hvert þeirra einn mann til 

viðbótar. Verði atkvæði við það jöfn, skal sveitarfélagið, þar sem skólinn
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er, kjósa oddamann, ef nemendur þess eru samanlagt fleiri en allra hinna. Sé 
svo eigi, kýs það sveitarfélag skólahverfisins, sem næstflest börn átti þar skóla- 
árið áður en kosið er, tvo menn í skólanefnd. 

b) Í öðrum sveitarfélögum. þar sem eitt sveitarfélag er skólahverfi. þremur mönn- 
um. 

ce) Þar sem tvö sveitarfélög eða fleiri standa saman að skólahverfi með jafnri 

aðild árganga, kýs hvert sveitarfélag einn mann. Verði tala nefndarmanna við 
það jöfn, kýs það sveitarfélag tvo, er flesta nemendur átti á grunnskólastigi næst- 
liðið skólaár, áður en kosið er. 

d) Þar sem tvö sveitarfélög eða fleiri, önnur en þan, sem um getur í a-lið, standa 

saman að skólahverfi með ójafnri aðild árganga, skulu bau þeirra, er hlut eiga 

að öllum stigum þess, kjósa tvo menn hvert í skólanefnd, en önnur einn mann. 
Verði þá atkvæði jöfn, skal farið að sem í ec-lið. 
Varamenn í skólanefndum skulu jafnmargir aðalmönnum og kosnir á sama hátt. 

Skólanefndir skulu kjörnar í upphafi kjörtímabils sveitarstjórna. 

Skólanefnd kýs sér sjálf formann og varaformann úr hópi nefndarmanna í 
upphafi kjörtímabils. 

Fastir kennarar í skólahverfinu kjósa úr sínum hópi fulltrúa til að starfa með 
skólanefnd, kennarafulltrúa, og hafa beir málfrelsi og tHllögnrétt á fundum. 

Þar sem kennarar við srunnskóla ern frá 1--15., skal kjörinn einn kennara- 

fulltrúi til samstarfs við nefndina. Þar sem kennarar eru 16 eða fleiri, skulu kjörnir 
2 kennarafulltrúar. Varamenn kennarafnlltrúa skuln jafnmarsir aðalmönnum. 

Í Reykjavík fer fræðsluráð með hlutverk skólanefndar. Þar skulu kennara- 

fulltrúar vera þrir. A. m. k. brisvar á skólaári heldur fræðsluráð fundi með skóla- 
stjórum á grunnskólastigi í BRevkjavík. 

Skólastjóri á rétt til setu á skólanefndarfundum og hefur þar málfrelsi og 

tillögurétt. 

Um boðun funda og starfshætti skólanefnda gilda sömu ákvæði og um fræðslu- 

ráð. Skvlt er að verða við tilmælum skólastjóra um fund í skólanefnd. 

Menntamálaráðuneytið setur, að fensnum tillögum fræðsluráða og samtaka 

kennara á grunnskólastisi, reglur um, hvernis háttað skuli kosningu kennara- 

fulltrúa samkvæmt þessari grein. 

19. gr. 
Skólanefnd skal sjá um, að öll skólaskvid börn í skólahverfinu njóti lög- 

boðinnar fræðslu. Hún fvlsist með því og stuðlar að því, að jafnan sé fyrir hendi 
fullnægjandi skólahúsnæði í skólahverfinu. 

Nú telur sveitarstjórn. að börf sé á bvegingu nýs skólahúss, stækkun skólahúss 

eða verulegum endurbótum. og skal hún þá sera í samráði við fræðslustjóra tillög- 

ur til menntamálaráðunevtisins um staðsetninsn skólahúss os fyrirhugaðar fram- 

kvæmdir. Ef tvær sveitarstjórnir eða fleiri standa saman að skólahverfi, skulu hær 

á sama hátt sera tillösn sameiginlega ásamt skólanefnd. 

Ef menntamálaráðuneyvtið telur, að óhæfilesnr dráttur sé á aðserðum tl að 

sjá fyrir fullnægjandi skólahúsnæði. setur það í semráði við fræðslustióra látið 

bæta úr því, sem áfátt er, á kostnað hlutaðeigandi sveitarfélaga, enda þoli málið 
ekki bið að dómi ráðuneytisins. 

Ef samkomulag næst ekki um, hvort ráðast skuli í skólabvesinsn, hvar hún 

skuli reist og hve stór hún skuli vera, sker menntamálaráðunevtið úr að fenginni 

umsösn fræðsluráðs. 
Skólanefnd skal líta eftir, að skólinn hafi allan nanðsynlegan aðbúnað, svo sem 

húsnæði. skólalóð. Teikvelli, kennslutæki og innanstokksmuni. Sér hún í samráði við 

skólastjóra um, að uppfylltar sén á þessum sviðum kröfur í lögum og reglugerðum, 

og ber ábyrgð á, að viðhald og aukning eigi sér stað eftir þörfum.
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20. gr. 
Skólastjóri stjórnar starfi grunnskóla í samráði við kennara undir yfirstjórn 

menntamálaráðuneytisins, fræðsluráðs, fræðslustjóra og skólanefndar, eftir því 
sem nánar segir í lögum þessum og reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim. 
Skylt er öllum föstum kennurum skólans að sækja kennarafundi þá mánuði, er 
skóli starfar, ef fundurinn fer fram á daglegum starfstíma skóla. 

Í skólum, sem eiga rétt á 8 föstum kennurum eða fleiri, auk skólastjóra, skal 
almennur kennarafundur í upphafi hvers skólaárs kjósa þriggja manna kennara- 
ráð, sem er skólastjóra til ráðuneytis um daglega stjórn skólans. Í öðrum skólum 
fer almennur kennarafundur með hlutverk kennararáðs. 

Nú greinir skólastjóra og kennararáð á um meðferð tiltekins máls, og skal þá vísa 
málinu til skólanefndar. Ef samkomulag tekst ekki, má vísa málinu til fræðslustjóra, er 
fellir úrskurð um bað. Ákvörðun skólastjóra gildir, uns úrskurður fræðslustjóra 
Hggur fyrir, nema samkomulag hafi orðið um annað. 

Í reglugerð, sem ráðuneytið setur að fengnum umsögnum fræðsluráða, skal 
nánar kveðið á um framkvæmd þessarar greinar. Þar má m. a. ákveða starfsmanna- 
fundi við heimavistarskóla. 

Skólastjóri boðar tl kennarafundar svo oft sem þurfa þykir, en þó eigi sjaldnar 
en einu sinni Í mánuði. 

Auk þess skal boða til slíks fundar, ef þriðjungur fastráðinna kennara æskir 
þess. 

21. gr. 
Nú æskir skólastjóri, almennur kennarafundur eða foreldrar, sem börn eiga 

Í grunnskóla, að stofnað sé foreldrafélag við skólann í þeim tilgangi að styðja skóla- 
starfið og efla tengsl milli foreldra og skóla, og skal þá skólastjóri boða til stofn- 
fundar foreldrafélags. 

Foreldrafélag setur sér samþykktir til að starfa eftir. 
Fulltrúi foreldrafélags á rétt til setu á kennarafundum með málfrelsi og 

tillögurétti. 

22. gr. 
Heimilt er nemendum 7. til 9. bekkjar grunnskóla að stofna nemendaráð, er sé 

skólastjóra og kennararáði til aðstoðar og ráðuneytis um málefni nemenda. Ráðið 

skal skipað einum fulltrúa úr hverri bekkjardeild, sem nemendur deildarinnar 
velja árlega, og kýs það sér þriggja manna stjórn: formann, varaformann og ritara. 
Ráðið heldur gerðabók. Einn af kennurum skólans aðstoðar nemendaráð. 

Formaður nemendaráðs á rétt til setu á fundum skólastjóra og kennararáðs, 
svo og á kennarafundum, með málfrelsi og tillögurétti, nema þegar rædd eru mál- 

efni einstakra nemenda. 

TIl KAFLI 

Skólahúsnæði. 

23. gr. 
Gerð skólamannvirkja er undirbúin heima í héraði af sveitarstjórn í samráði 

við skólanefnd og fræðsluráð, en verður að hljóta samþykki menntamálaráðu- 
neytis, áður en framkvæmdir hefjast. 

Í hverju skólahverfi skal vera skólahúsnæði, sem fullnægir þörfum grunnskóla 
við þær aðstæður. sem þar eru. Við gerð eða breytingar skólamannvirkja skal m. a. 
tekið tillit til. hvort nemendur ganga til skóla, er ekið þangað daglega, búa þar í 
heimavist eða um blandað fyrirkomulag er að ræða. Menntamálaráðuneytið ákveður 

að fenginni umsösn hlutaðeigandi fræðslnráðs, skólanefndar og sveitarstjórna, hvaða 
gerð skólamannvirkja skuli reisa á hverjum stað.



21. maí 1974. 303 Nr. 63. 

Menntamálaráðuneytið lætur gera framkvæmdaáætlun um skólabyggingar fyrir 
allt landið: 

a) er taki til allt að 10 ára tímabils. Framkvæmdaáætlun þessa skal endurskoða svo 
oft sem ástæða þykir til; 

b) árlega framkvæmdaáætlun, sem fylgi tillögum til fjárveitinga í fjárlögum. 
Röðun framkvæmda miðast við, hvar skólabyggingaþörf er brýnust. 
Nafngift skóla er háð samþykki menntamálaráðuneytisins, að fenginni umsögn 

örnefnanefndar. 

24. gr. 
Eigi tvö sveitarfélög eða fleiri félag með sér um byggingu skólahúsnæðis með 

jafnri eða ójafnri aðild aldursárganga nemenda, skal, ef ekki semst um annað þeirra 

í milli, miða skiptingu stofnkostnaðar við eftirfarandi meginatriði: 
a) íbúafjölda, 

h) útsvarsskyldar tekjur í sveitarfélögum næstliðið ár, 
c) þann barnafjölda, sem hverju sveitarfélagi ber að senda í skólann, 
d) kennslustundafjölda samkvæmt námsskrá í þeim bekkjum, sem aðild sveitar- 

félags miðast við. 

Sé einungis um að ræða hluta sveitarfélags, sem aðild á að skólahverfi, skal miða 
liði a) og Þ) við þann hluta. 

Verði sú breyting gerð á skólahverfi, að sveitarfélag, sem þar hefur átt aðild að, 

tengist öðru skólahverfi, skal ríkissjóður yfirtaka hlutdeild þess í skólabyggingunni 
og endurselja hana nýjum aðilum eða hinum eldri að því marki, sem um semst. 

Gerist sveitarfélag aðili að skólahverfi, þar sem fyrir eru skólabyggingar, sem 

það mun hafa not af, skal það eftir því sem um semst kaupa hlutdeild í þeim byggs- 
ingum af þeim sveitarfélögum, sem fyrir eru, og/eða ríkissjóði, sbr. undanfarandi 
málsgrein. 

Menntamálaráðuneytið aðstoðar við samninga um skiptingu byggingarkostnaðar. 
sé þess óskað, og sker úr um ágreiningsatriði. 

Nú óskar sveitarfélag, að gert sé ráð fyrir aðstöðu til félagsstarfsemi eða ann- 

ars slíks í skólahúsi eða í tengslum við það, og skal það þá heimilt, enda liggi 
fyrir umsögn skólanefndar og samþykki menntamálaráðuneytisins. Sveitarfélag greiðir 
stofnkostnað að því leyti, sem lög og reglugerðir ákveða ekki annað. 

25. gr. 
Í skólahúsi skal auk kennslurýmis sera ráð fyrir aðstöðu fyrir nemendur milli 

kennslustunda, snyrtiherbergjum, skrifstofu og vinnuherbergjum skólastjóra og kenn- 
ara, safni bóka og annarra námsgagna, aðstöðu til heilsugæslu, íþróttaiðkana, al- 
mennrar félagsstarfsemi í þásn nemenda og annars þess, er lög þessi gera ráð fyrir. 
Ef henta þykir, má ætla aðstöðu til íþrótta og verklegrar kennslu í öðru húsnæði. 

Við serð nýs skólahúsnæðis og endurbætur eldra húsnæðis skal séð fyrir að- 
stöðu fyrir nemendur til náms utan kennslustunda og til að neyta málsverðar. 

Við gerð heimavistarskóla skal kappkostað, að þeir minni sem mest á almenn 
heimili og sé þannig gengið frá, að nemendur seti jafnan náð til umsjónarmanns 

heimavista. 

26. gr. 
Sveitarstjórnir ákveða í samráði við hlutaðeigandi skólanefnd, hvaða sérfræð- 

ingar skuli annast hönnun skólabvgginsa, þ. c. undirbúningsvinnu og áætlana- 
gerð. bar með gerð uppdrátta. 

Menntamálaráðuneytið skal, þegar ástæða þykir til, efna til almennrar sam- 
keppni að ákveðinni tegund skólamannvirkja miðað við breytilegar stærðir skóla 
og ólíkar aðstæður Í landinu. 
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21. gr. 
Sveitarstjórn getur ákveðið listskreytingn skólamannvirkja með samþykki 

menntamálaráðuneytisins, og telst kostnaður, sem af því leiðir, til stofnkostnaðar. 
Má verja í þessu skyni fjárhæð, er nemur allt að 2% af áætluðum stofnkostnaði skóla- 
mannvirkis, miðað við reglur byggingadeildar ráðuneytisins. 

28. gr. 
Eðlilegt viðhald skólahúsa og skólahúsgagna, svo og kaup og endurnýjun 

kennslutækja, er sveitarfélögum skylt að annast á fullnægjandi hátt að mati fræðslu- 
stjóra og skólastjóra. Verði ágreiningur, sker ráðuneytið úr. Kostnaður greiðist 
samkvæmt 79. gr. Menntamálaráðuneytið ákveður í reglugerð. að höfðu samráði við 
samstarfsnefnd menntamálaráðunevtis og Sambands ísl. sveitarfélaga. sbr. 9. gr., 

árlegan hundraðshluta af brunabótamati hvers skólahúss til viðhalds húss og lóðar. 

29. gr. 
Dagleg umsjón og umráð skólamannvirkja, sem eru sameign ríkis og sveitar- 

félaga, skulu vera í höndum skólanefndar og skólastjóra, sem fara að hví leyti með 
umboð sveitarstjórnar og menntamálaráðuneytis. 

Heimilt er sveitarstjórn að ráðstafa skólahúsnæði eða hluta þess til æsknlýðs- 
starfsemi, íþróttastarfsemi og almennrar félagsstarfsemi í þágu íbúa bvgsðarlags- 
ins. Slíkt er þó aðeins heimilt, að hvorki brjóti í bága við skólahald né aðra notkun 
skólahúsnæðis samkvæmt lögum. 

Skólanefnd getur heimilað að fengnu samþykki hlutaðeigandi sveitarstjórnar 
og menntamálaráðuneytisins, að skólahúsnæði sé utan venjulegs skólatíma notað 

til gistingar og veitingarekstrar. 

TV. KAFLI 

Skólastjóri, kennarar og annað starfslið grunnskóla. 

30. gr. 
Við hvern skóla, sem starfar samkvæmt lösum þessum, skal vera skólsstjóri. 

Skipa má skólastjóra við srunnskóla hvern þann, sem lokið hefur kennara- 
prófi, almennu eða sérgreindn, frá kennaraskóla eða háskóla. Ákveða má Þó í 

reglugerð, að skipun í skólastjórastarf við grunnskóla verði háð því skilyrði. að 
umsækjandi hafi aflað sér viðbótarmenntunar í skólastjórn, sbr. 39. sr. enda verði 

námskeið um stjórnun skóla haldið eigi sjaldnar en þriðja hvert ár. Ákvæði þessi 
ná þó eigi til þeirra, er gegnt hafa skólastjórastarfi sem settir eða skipaðir fyrir 
gildistöku laga þessara. 

Menntamálaráðuneytið setur eða skipar skólastjóra að fengnum tillögum skóla- 

nefndar og fræðslustjóra, sem í hlut eisa. 

ðl. gr. 
Í grunnskóla, sem á rétt á 10 kennurum eða fleiri í fullu starfi auk skólastjóra, 

ræður menntamálaráðuneytið yfirkennara. Um embættissensi vfirkennara gildir hið 

sama og um skólastjóra. 
Starf yfirkennara skal auolýst á sama hátt og serist um störf skólastjóra og 

kennara. 

Hlntaðeigandi skólanefnd. svo og skólastjóri og kennararáð skulu láta mennta- 
málaráðuneytinu í té umsagnir um umsóknir þær, er berast um stöðu yfirkennara. 
Verði þessir aðilar sammála um að mæla með ákveðnum umsækjanda. er ráðu- 
neytinu skylt að fara eftir því. 

Þar sent grunnskóli starfar í tveimur eða fleiri einingum, sem aðstæðna vegna 

eru ekki í sama bvggðarlagi, er menntamálaráðuneytinu heimilt, að fenginni tillögu
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skólanefndar, að ráða yfirkennara, þótt forsendur þær, sem greindar eru í 1. mgr., 
séu ekki fyrir hendi. 

Yfirkennari er staðgengill skólastjóra og vinnur undir stjórn hans að skóla- 
stjórnarstörfum. 

Menntamálaráðuneytið ákveður lágmarkskennsluskyldu yfirkennara miðaða við 
stærð skóla. 

Í skólum, sem hafa færri kennara en um getur í 1. málsgrein, fer sá kennari 

með skólastjórn í forföllum skólastjóra, er hann kveður til. Sé þó fyrirsjáanlega 
um að ræða lengri forföll en tvo mánuði, gerir skólanefnd tillögu til menntamála- 
ráðuneytisins um ráðningu í starfið. 

Yfirkennari er ríkisstarfsmaður og tekur laun samkvæmt launakerfi þeirra. 

32. gr. 
Menntamálaráðuneytið skipar eða setur kennara við skóla, sem starfa samkvæmt 

lögum þessum, að fengnum tillögum skólastjóra, skólanefndar og fræðslustjóra, 
sbr. 35. gr. 

Engan má skipa kennara við grunnskóla, nema hann hafi lokið kennaraprófi, 
almennu eða sérgreindu, frá kennaraskóla eða háskóla, sbr. þó 74. gr. 

Ákvæði þessarar greinar raska ekki réttarstöðu þeirra kennara, sem starfa við 
barna- og gagnfræðastigsskóla, þegar lög þessi öðlast gildi. 

33. gr. 
Þegar skólastjóra- eða kennarastaða losnar í skólahverfi, ber skólanefnd að 

tilkynna fræðslustjóra það tafarlaust. Fræðslustjóri sendir tilkynninguna til mennta- 
málaráðuneytisins, sem auglýsir stöðuna. 

Skólanefnd veitir viðtöku umsóknum um skólastjóra- og kennarastöður og sendir 
fræðslustjóra tillögur sínar og umsagnir. Skylt er skólanefnd að leita álits skóla- 
stjóra um umsækjendur, ef velja á kennara, en fræðslustjóra, ef velja skal skóla- 
stjóra. Verði ágreiningur um umsækjendur milli skólastjóra og skólanefndar, gerir 
hvor aðili um sig tillögur til fræðslustjóra. 

Fræðslustjóri sendir tillögur og umsagnir um stöðuveitingar til menntamála- 
ráðuneytisins ásamt umsögn sinni. 

Þegar skólastjóri eða kennari lætur af störfum sökum aldurs eða að eigin ósk, 

skal hann tilkynna það skriflega til skólanefndar, og næsta yfirmanns sins (fræðslu- 
stjóra eða skólastjóra) fyrir 1. febrúar. Stefnt skal að því. að skipun og setning í 
skólastjóra- og kennarastöður fari fram eigi síðar en 1. júlí ár hvert. 

Þurfi að ráða skólastjóra eða kennara fyrirvaralítið. getur menntamálaráðu- 
neytið sett mann í starfið án undangenginnar auglýsingar, en auglýsa skal slíkar 
stöður svo fljótt sem unnt er. 

34. gr. 
Ráðuneytið ræður, setur eða skipar skólabryta til forstöðu mötuneytis í heima- 

vistarskóla samkvæmt tillögum skólastjóra og skólanefndar. 
Heimilt er skólanefnd að setja skilyrði um menntun eða starfsþjálfun skóla- 

bryta. 
Skólabrytar eru ríkisstarfsmenn. 

Skólastjóri ræður með samþykki skólanefndar stunda- og forfallakennara við 
grunnskóla með færri nemendum en 30, svo og aðstoðarstarfsfólk í mötuneyti. 

Sveitarstjórn ræður húsvörð grunnskóla, ef hún telur þörf á. Skal hann ráðinn 
að fenginni tillögu skólanefndar og skólastjóra. Þá ræður sveitarstjórn einnig 
annað starfsfólk grunnskóla en það. sem tilgreint er í 1. og 4. málsgr. 

Æski starfsmaður, er heyrir undir ákvæði þessi, eigi endurráðningar, ber honum 
að tilkynna það þeim aðila, er réð hann til starfsins, eigi síðar en 1. júní. Æski ráðn-
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ingaraðili á sama hátt breytinga á ráðningarkjörum, eða á ráðningu í starf, skal 
hann tilkynna það þeim, er starfinu hefur gegnt, fyrir sama tíma, ella telst sá, sem 
fyrir er Í starfinu, endurráðinn næsta skólaár. 

35. gr. 
Skólastjóri eða kennari, sem skipaður er, settur eða ráðinn til starfs við grunn- 

skóla, skal gegna því samkv. lögum og erindisbréfi, er menntamálaráðuneytið setur. 
Um setningu og skipun kennara fer eftir lögum um réttindi og skyldur opin- 

berra starfsmanna. Þó skulu skólastjórar og kennarar við heimavistarskóla ekki 
skipaðir fyrr en eftir tvegsja ára reynslu við þau störf í slíkum skóla. 

Um vinnutíma og kjör starfsmanna grunnskóla fer eftir ákvæðum laga um 
kjarasamninga opinberra starfsmanna og kjarasamningum stéttarfélaga eftir því, 
sem við á. 

36. gr. 
Þegar kennari nær 55 ára aldri, minnkar kennsluskylda hans um %, og er hann 

nær 60 ára aldri, minnkar kennsluskylda hans enn um % af fullri kennsluskyldu. 
Til þess að öðlast þennan rétt þarf 20 ára kennsluferil. 

37. gr. 
Í grunnskóla skal kennsla falin föstum kennurum eftir því, sem við verður 

komið, og stundakennurum að öðrn leyti. Menntamálaráðuneytinu er heimilt að ráða 
Í einni eða fleiri kennslugreinum kennara fyrir tvo eða fleiri grunnskóla samtímis 
til þess að fullnægja kennsluþörf, ef ekki er fullt verkefni fyrir hann við einn skóla. 

Um réttindi kennara til að kenna í grunnskóla eða einstökum bekkjum hans 

skal ákveðið í lögum um menntun og réttindi kennara. 
Skólastjóri við heimavistargrunnskóla er jafnframt heimavistarstjóri. Heimilt 

er menntamálaráðuneytinu þó, ef skólastjóri æskir, að ráða sérstakan heimavistar- 
stjóra, enda fullnægi hann skilyrðum um uppeldismenntun. 

Í heimavistum skal daglegt eftirlit og umsjón nemenda jafnframt vera í hönd- 
um kennara, fóstra eða annarra starfsmanna með nuppeldismenntun, sem mennta- 

málaráðuneylið viðurkennir. Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um störf og 

starfslið í heimavistum og aðbúnað nemenda þar. 
Við heimavistarskóla geta fóstrur/fóstrar og aðrir starfsmenn með uppeldis- 

menntun sótt um skipan í starf sitt eftir tveggja ára starfsreynslu. 

38. gr. 
Fyrir hverja bekkjardeild eða námshóp í grunnskóla skal skólastjóri velja um- 

sjónarkennara. Hann fylgist sérstaklega með námi nemenda sinna og þroska, leið- 
beinir þeim og hefur samband við forráðamenn þeirra. 

39. gr. 
Til endurmenntunar kennara á grunnskólastigi má auk orlofs, sbr. 40. gr., verja 

fjárhæð, sem til þess er ætluð á fjárlögum hverju sinni. 

2 

40. gr. 

Nú óskar kennari að hverfa frá störfum um skeið til að efla þekkingu sína 

eða kennarahæfni, og skal hann þá senda menntamálaráðuneytinn beiðni um orlof 
ásamt greinargerð um, hvernig hann hvegst verja orlofstímanum, sem skal not- 

aður til a) reglulegs náms í viðurkenndri menntastofnun, eða b) a. m. k. tveggja 

mánaða námsferðar, sem skipulögð er og/eða boðið til af aðila eða stofnun, sem 

mennlamálaráðuneytið viðurkennir. 
Ef menntamálaráðuneytið telur umsókn og greinargerð kennara fullnægjandi,



21. maí 1974. 307 Nr. 63. 

getur það veitt honum orlof allt að einu ári með föstum embættislaunum. 
Menntamálaráðuneytið getur veitt kennara, er orlof hlýtur, styrk til að standa 

straum af kostnaði við ferðalög og námsdvöl í sambandi við orlofið, ef hann ver 
því til að stunda reglulegt nám við viðurkennda menntastofnun eða til námsferðar, 
sem hann nýtur ekki sambærilegs siyrks til frá öðrum aðilum. Þá getur mennta- 
málaráðuneytið auglýst eftir umsækjendum til að leggja fyrir sig tiltekið nám, gegn 
veitingu orlofs og/eða sérstakra styrkja. Styrki til viðbótar orlofi má veita af fé 
því, sem í fjárlögum er hverju sinni ætlað til að kosta orlof kennara. Þá getur 
menntamálaráðuneytið eða aðrir aðilar í samsíarfi við það efnt til allt að þriggja 
vikna námsferða með hópum kennara á þeim árstíma, sem skólar hérlendis starfa 
ekki, og veitt af orlofsfjárveitingu styrk, sem nemur allt að % af áætluðum ferða- 
og dvalarkostnaði þeirra kennara, sem þátt taka í slíkum hópferðum. 

Orlof skv. 2. mgr. má veita kennara, sem gegnt hefur embætti í 10 ár, settur 
eða skipaður. Skemmra orlof en 4 mánuðum nemur, til tiltekins náms eða náms- 
ferða skv. 3. málsgr., má veita kennara, sem gegnt hefur embætti í 5 ár, settur eða 
skipaður. Enginn kennari getur fengið á starfsævi sinni hærri fjárhæð í orlof en 
nemur tveggja ára embættislaunum. 

Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um framkvæmd orlofs kennara. Skal 
þess gætt eftir föngum, að umsóknir og ákvarðanir um orlof berist réttum aðilum 
tímanlega og að orlof torveldi ekki störf skólanna yfirleitt. Að orlofi loknu er 
kennurum skylt að senda ráðuneytinu skýrslu um störf sín og nám á orlofstímanum, 
og er ráðuneytinu heimilt að birta slíkar skýrslur. Skilyrði má setja þeim, sem 
hljóta orlof og/eða styrk til reglulegs náms, að þeir starfi að námi loknu að skóla- 
málum eða kennslu á Íslandi minnst þrjú ár. 

Ákvæði þessarar greinar taka einnig til skólastjóra. 

V. KAFLI 

Starfstími grunnskóla, námsefni og kennsluskipan. 

41. gr. 
Reglulegur starfstími grunnskóla skal vera 7—9 mánuðir. Skólaárið skal, þegar 

miðað er við hámarkskennslutíma, hefjast 1. september og því ljúka 31. maí. 
Heimilt er þó skólanefnd, að fengnum meðmælum fræðsluráðs og fræðslustjóra, 

að ákveða í upphafi skólaárs, að kennsla hefjist á tímabilinu 15. september til 1. 
október, og verði þá árlegur kennslutími sem hér segir: 

a) í 1—-3. bekk í 7 mánuði, 
b) í 4—9. bekk í 7% mánuð. 

Í þessu sambandi ber að taka sérstakt tillit til atvinnuhátta og aðstæðna í skóla- 
hverfinu. 

Fræðsluráð og skólanefnd geta í upphafi skólaárs ákveðið, hvort í skólahverf- 
inu skuli vera 5 eða 6 daga skólavika. 

Kosta ber ávallt kapps um að skipuleggja kennslu á þann hátt, að komist verði 
yfir námsefni skv. námsskrá, þótt kennslulími sé í lágmarki. 

Æski skólanefnd, að hluta námsskyldu barna í 1—6. bekk sé fullnægt með 
sumarskóla, getur fræðsluráð, að fenginni umsögn fræðslustjóra, heimilað, að allt 
að fjórðungur kennslunnar fari fram með þeim hætti. 

Skipan þessara mála skal nánar ákveðin með reglugerð. 

áð. gr. 
Í samræmi við markmið grunnskóla skal að því stefnt, að nám í öllum bekkj-
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um skólans tengist sem best raunhæfum athugunum og þroskandi störfum utan 
skólaveggjanna. Í 7.—9. bekk verði val námsgreina frjálst að hluta, og skal þar 
við það miðað, að verklegt skyldu- og valnám geti samanlagt numið helmingi náms- 
tímans að hámarki, en fimmtungi hans að lágmarki. 

Menntamálaráðuneytið setur grunnskólum aðalnámsskrá, þar sem m. a. skal 
kveðið nánar á um uppeldishlutverk skólans og meginstefnu varðandi kennslufræði 
og kennsluskipan, auk þess sem ákvæði skulu sett um: 

a) þjálfun í notkun móðurmálsins í ræðu og riti og fræðslu um íslenskar bók- 
menntir; 

b) undirstöðukennslu í stærðfræði, 
ce) þroskun fagurskyns, listhneigðar og hagleiks, með kennslu í tónmennt, mynd- 

list og handiðum; 
d) fræðslu um mannlegt samfélag, umheim og umhverfi í fortíð og nútíð, um 

Íslandssögu, mannkynssögu, samfélagshætti og landafræði; 
e) kennslu í kristnum fræðum, siðfræði og fræðslu um önnur helstu trúarbrögð; 

f) kennslu um efnisheiminn, um frumatriði líffræði, umhverfisfræði, eðlisfræði 

og efnafræði; 
g) kennslu í erlendum tungumálum, og séu forsendur fyrir vali þeirra annars 

vegar að varðveita tengslin við uppruna þjóðarinnar og norræna menningu og 
hins vegar að opna Íslendingum leið til samskipta við sem flestar þjóðir; 

h) kennslu í heimilisfræðum og heimilisrækt; 
i) kennslu í íþróttum, líkams- og heilsurækt og hjálp í viðlögum; 
i) verklegt nám; 
k) ýmsar valgreinar, verklegar og bóklegar, í efstu bekkjum grunnskóla. 

Þar, sem nemendur eru þátttakendur í atvinnulífinu um takmarkaðan tíma á 
skólaárinu, skal heimilt að meta það að nokkru til jafns við verklegt nám, sbr. j-lið. 
Fræðsluráð skal í samráði við launþega- og atvinnurekendasamtök og hlutaðeigandi 
skólastjórn skipuleggja atvinnuþátttöku nemenda, þar sem slíkrar skipulagningar er 
þörf, og skal metið að nokkru sem verklegt nám, sbr. j-lið þessarar greinar. 

Að öðru leyti ákveður menntamálaráðuneytið námsefni grunnskóla, magn þess, 
skiptingu milli námsgreina og skipan á námsár, sbr. þó 44. gr. 

Við setningu námsskrár og skipulagningu námsefnis fyrir grunnskóla skal þess 
sérstaklega gætt, í samræmi við markmið skólans, sbr. 2. gr., að öllum nemendum 
séu gefin sem jöfnust tækifæri til náms, jafnframt því sem skólinn komi til móts 
við og viðurkenni mismunandi persónugerð, þroska, getu og áhugasvið nemenda. 

Í aðalnámsskrá skal sérstaklega kveðið á um nám í fámennum skólum, þar sem 
nauðsynlegt er, að nemendur á mismunandi aldri séu saman í deild, sbr. 47. gr., svo 
og um nám Í skólum, þar sem miðað er við skertan árlegan starfstíma, sbr. 41. gr. 

Setja skal sérstakar námsskrár fyrir nemendur, sem njóta sérkennslu skv. 50. 
og Bl. gr. 

Menntamálaráðuneytið hefur námsskrá grunnskóla stöðugt til athugunar og 
endurskoðunar og gerir tillögur um breytingar, þegar þörf er talin á. Menntamála- 
ráðuneytið gefur aðalnámsskrá grunnskóla út eigi sjaldnar en fimmta hvert ár. 

43. gr. 
Í öllum skólum á grunnskólastigi skal nemendum gefinn kostur á að taka þátt 

í tómstunda- og félagsstarfi á vegum skólans, eftir því sem aðstæður leyfa, sbr. 

71. gr. 
Í félagsstarfi skal m. a. að því stefnt, að nemendur verði færir um að taka að 

sér félagsleg störf í þjóðfélaginu. 
Heimilt er skólastjórum að fela einum eða fleiri kennurum að annast sérstak-
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lega þennan þátt skólastarfsins, og lækkar við það að sama skapi kennsluskylda 
þeirra. 

Skólastjórar grunnskóla skulu árlega gera fræðslustjóra grein fyrir, hversu varið 
var tómstunda- og félagslífi í skóla þeirra á næstliðnu skólaári. 

Menntamálaráðuneytið gengst fyrir námskeiðum fyrir þá kennara, er með þessi 
mál fara í skólum, og sér uin, að gefnar séu út leiðbeiningar þeim til stuðnings. 

44. gr. 
Við ákvörðun daglegs og vikulegs starfstíma nemenda í grunnskóla skal þess 

gætt, að hann fari í heild (kennslutími, stundahlé og sjálísnám utan kennslustunda) 
ekki fram yfir hæfilegt vinnuálag miðað við aldur nemenda og þroska. 

Vikulegur kennslutími á hvern nemanda í grunnskóla skal vera sem næst þessi: 

a) í 1. bekk, 880 mínútur; 
b) í 2. bekk, 960 mínútur; 

c) í 3. bekk, 1080 mínútur; 

d) í 4. bekk, 1280 mínútur; 

e) í 5. bekk, 1360 mínútur; 
f) í 6. bekk, 1400 mínútur; 
gs) í 7. bekk, 1440— 1480 mínútur; 
h) í 8. bekk, 1440—1480 mínútur; 

i) í 9. bekk, 1440—1480 mínútur. 

Í 16. bekk er skólastjóra með samþykki fræðslustjóra heimilt að lengja eða 
stytta vikulegan kennslutíma nemenda um allt að 40 mínútur frá framangreindum 
ákvæðum. Skal þá hvors tveggja gætt, að heildartímafjöldi nemenda skólans það 

skólaár fari sem minnst fram yfir ákvæðin og að samanlagður kennslutímafjöldi 
nemenda á skólaferli þeirra á umræddu skólastigi verði sem næst ákvæðunum. 

Um, lengd kennslustunda fer eftir ákvörðun skólastjóra. Eigi má þó samfelld 
kennslustund vera lengri en 80 mínútur og eigi að jafnaði skemmri en 20 mínútur. 
Meðallengd kennslustunda í grunnskóla telst vera 40 mínútur. 

Stundahlé í grunnskóla skulu að jafnaði vera 15 mínútur á móti hverjum 100 
mínútum, sem kenndar eru. 

45. gr. 
Í grunnskóla skal jólaleyfi veitt frá og með 21. desember til og með 3. janúar 

og páskaleyfi frá pálmasunnudegi til og með þriðjudags eftir páska. Að öðru leyti 
skulu leyfisdagar ákveðnir í reglugerð. 

46. gr. 
Eftir að frá hafa verið taldir sérbekkir fyrir nemendur, sem ekki stunda nám í 

almennum bekkjum grunnskóla, sbr. 50. og öl. gr., skal við það miðað að jafnaði, 
að meðaltal nemenda í bekkjardeildum hvers grunnskóla fari ekki yfir 28 né nem- 
endafjöldi í einstakri bekkjardeild yfir 30. 

Menntamálaráðuneytið getur, sbr. 42. gr., sett ákvæði í aðalnámsskrá grunn- 
skóla, er heimili skólum að skipta almennum bekkjardeildum í smærri hópa, þegar 
tilteknir námsþættir eru kenndir. 

Þegar kennarar vinna saman að kennslu námshópa, er heimilt að leysa upp 
að nokkru deilda- og bekkjaskipan og kenna nemendum saman, ýmist í smærri 
eða stærri hópum, enda skerði sú tilhögun eigi námsefni það, sem kenna ber. 

47. gr. 
Í fámennum skólum, þar sem nemendur (1.—6. bekkjar) eru á mismunandi aldri
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saman í deild, skulu þó ekki vera fleiri en þrír aldursflokkar saman í bekkjardeild. 
Þó sé heimilt, ef nauðsyn krefur, að hafa 14. bekk saman í deild. 

Undir slíkum kringumstæðum er æskilegt, eftir því sem við verður komið, að 
nemendur í bekkjardeild séu ekki fleiri en hér segir: 

a) 12 nemendur, ef aldursflokkar eru fjórir, 

b) 17 nemendur, ef aldursflokkar eru þrír, 

c) 22 nemendur, ef aldursflokkar eru tveir. 

Fræðslustjóri getur, þegar sérstaklega stendur á, aukið nemendafjöldann um allt 
að fjóra nemendur í bekkjardeild, gegn aukningu kennslumagns með fjölgun tíma 
eða skiptitímum. Slíkar ákvarðanir skulu ekki auka kennslumagn umfram það, sem 
ákveðið er í lögum, nema samþykki menntamálaráðuneytisins komi til. 

48. gr. 
Í 7—9. bekk grunnskóla skulu deildir eigi vera færri en aldursflokkar þeir, sem 

sækja þessa bekki skólans. 

Til þess að 8.—9. bekk grunnskóla verði haldið uppi í skólahverfi, má meðal- 
fjöldi nemenda í deild ekki vera minni en 12, nema að fenginni heimild mennta- 
málaráðuneytisins. 

VI. KAFLI 

Réttindi og skyldur nemenda og kennara. 

49. gr. 
Börnum og unglingum er bæði rétt og skylt að sækja grunnskóla, fái þau ekki 

hliðstæða kennslu annars staðar, sbr. 7., ó1., 52., og 75. gr. þessara laga. 
Skólaskylda barns hefst við byrjun skólaárs á því almanaksári, sem það verður 

sjö ára. Skólaganga má þó hefjast fyrr á almanaksárinu, ef skólahverfi heldur vor- 
skóla. Sæki foreldrar eða forráðamaður um eða samþykki, að barn, sem náð hefur 
sex ára aldri fyrir 1. júlí, hefji nám á því ári, eða að barn, sem ekki verður sjö ára 
fyrr en 1. júlí, fresti námi um eitt ár, getur skólastjóri, að fengnum meðmælum hlut- 
aðeigandi sálfræðideildar, haft þann hátí á. Nú sækja foreldrar eða forráðamaður um, 
að barn, sem nær sex ára aldri á síðara hluta almanaksársins, fái að hefja skóla- 

söngu í grunnskóla, og getur þá skólastjóri heimilað þetta, ef sálfræðideild og skóla- 
læknir mæla með því hvor um sig. 

Nú lýkur nemandi öllu námi grunnskóla á átta árum með góðum árangri, og 
telst hann þá hafa lokið skyldunámi. Nemandi getur og á sama hátt lokið grunn- 
skólanámi enn fyrr og þá flust á framhaldsskólastig, telji skólastjóri, skólasál- 
fræðingur og aðalkennari nemandann hafa til þess nægan þroska, enda komi til 
samþykki forráðamanna. 

Fræðslustjóri getur, að höfðu samráði við foreldra eða forráðamenn auk skóla- 
stjóra, heimilað nemanda að hverfa frá grunnskólanámi að loknum 8. bekk í allt 
að eitt ár vegna þátttöku í atvinnulífi, og lýkur nemandi þá grunnskólanámi þeim 
mun síðar. Heimilt skal að meta þessa þátttöku nemandans í atvinnulífi til jafns 
við nám í tilteknum valgreinum 9. bekkjar. 

50. gr. 
Börn, sem talin eru víkja svo frá eðlilegum þroskaferli, að þau fái ekki notið 

venjulegrar kennslu í einni eða fleiri námsgreinum, eiga rétt til sérstakrar kennslu 
við sitt hæfi. Slík kennsla fer fram einstaklingslega, í hópum, sérbekkjum eða sér- 
deildum grunnskóla, nema til komi kennsla á sérstofnun samkvæmt 52. gr. Kennslan
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fer fram eftir því, sem hentast þykir eftir afbrigðum nemenda og aðstæðum skóla 
og fræðsluumdæmis. Sérmenntaðir kennarar skulu annast kennslu, þar sem því 
verður við komið. Heimilt er skóla að fjölga í þessu skyni vikulegum skyldu- 
slundum einstakra nemenda um allt að tveimur kennslustundum, en tilkynna skal 

slíkt forráðamönnum nemenda. 
Þessum viðbótarkennslustundum sé einkum varið til þess að veita einstökum 

nemendum hjálp. 

51. gr. 
Kennslu samkvæmt 50. gr. skulu njóta: 

a) börn, sem að dómi sálfræðiþjónustu og annarra sérfræðinga skortir hæfileika 
til að stunda venjulegt grunnskólanám; 

b) börn, sem að dómi skólalæknis hafa eigi heilsu eða önnur líkamleg skilyrði til 
að stunda venjulegt grunnskólanám; 

c) börn, sem að dómi sálfræðiþjónustu og annarra sérfræðinga eiga við að etja 
hömlur, einkum í máli og lestri, sem valda því, að tvísynt er um árangur 
venjulegrar bekkjarkennslu; 

d) börn, sem að dómi sálfræðiþjónustu og annarra sérfræðinga eiga við svo mikil 
aðlögunarvandamál að stríða, að þau eiga ekki samleið með venjulegum 
nemendum; 

e) börn, sem af öðrum ástæðum þurfa sérstakrar aðstoðar við að dómi sálfræði- 

þjónustu og annarra sérfræðinga, þar með talin seinþroska börn. 

52. gr. 
Þeim börnum, sem um getur í a- og b-lið 51. gr., skal séð fyrir kennslu í sérstofnun- 

um samkv. þessari grein, Þar skal þeim veitt uppeldi og fræðsla við þeirra hæfi, enda 
liggi fyrir álit sálfræðiþjónustu um, að nám í grunnskóla beri ekki tilætlaðan ár- 
angur. 

Menntamálaráðuneytið hefur forgöngu um, að slíkar sérstofnanir verði reistar. 
Það lætur gera heildaráætlun um slíkar sérstofnanir og rekstur þeirra, og skal 
hún að fullu framkvæmd innan 10 ára frá gildistöku laga þessara. 

Allur stofnkostnaður greiðist úr ríkissjóði, svo og rekstrarkostnaður, þar með 
talin daggjöld nemenda að því leyti, sem bætur almannatrygginga hrökkva ekki til. 

Þegar um er að ræða nemendur, sem um getur í c-, d- og e-lið ól. gr., skal 
þeim séð fyrir kennslu í almennum grunnskóla eða sérstakri deild á vegum hans. 
Nú telur sáifræðiþjónusta, sem hlut á að máli, að slíkt muni ekki bera tilætlaðan 
árangur, og skal þá séð fyrir kennslu í sérstofnun skv. þessari grein. 

Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um sérstofnanir skv. þessari grein, og 
skal þar m. a. kveðið á um kennslumagn, húsnæði og starfsmannahald. Hvert 
fræðsluumdæmi skal eiga aðgang að slíkum sérstofnunum. 

Ráðuneytinu er heimilt að ákveða nemendum, sem grein þessi tekur til, náms- 

tíma, er sé einu eða tveimur árum lengri en skólaskyldan býður. 

53. gr. 
Eigi má nemandi á starfstíma skólans stunda vinnu utan skólans, er að dómi 

skólastjóra og skólalæknis veldur því, að hann getur ekki rækt nám sitt sem skyldi 
eða notið nauðsynlegrar hvíldar. Skal skólastjóri í þeim tilvikum tilkynna það for- 
ráðamanni nemandans og hlutaðeigandi vinnuveitanda, en verði ekki bót á ráðin, 

skal vísa málinu til meðferðar barnaverndarnefndar. 

54. gr. 
Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks skóla í öllu því, er 

skólann varðar, fara eftir skólareglum og temja sér prúðmannlega framkomu. 

A 40
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Nú veldur nemandi verulegri truflun í kennslustund og lætur ekki skipast við 
áminningu kennara, og er þá kennara heimilt að víkja honum úr kennslustund. 

Ef nemanda reynist verulega áfátt í hegðun, ber kennara að leita orsaka þess. 
Í ljósi fenginna upplýsinga skal hann í viðtali við nemanda og forráðamenn hans, ef 
við á, leitast við að fá bætt úr því, sem áfátt er. 

Nú ber viðleitni kennara skv. 3. mgr. ekki árangur, og skal hann þá vísa mál- 
inu til meðferðar skólastjóra, sem kannar málið frá öllum hliðum. Ef meðferð hans 
leiðir ekki til viðunandi ástands, vísar skólastjóri málinu til sérfræðilegrar með- 
ferðar fræðsluskrifstofu. 

Meðan mál skv. 4. mgr. eru óútkljáð, getur skólastjóri vísað nemanda úr skóla 
um stundarsakir, enda tilkynni hann forráðamönnum nemanda og fræðslustjóra 
tafarlaust þá ákvörðun. 

Fræðslustjóri tekur þá málið til meðferðar í samráði við skólanefnd og sál- 
fræðiþjónustu, sbr. 67. gr. 

Ákveða skal nánar í reglugerð um framkvæmd þessarar greinar. 

55. gr. 
Telji skólastjóri, að kennari, eða kennari, að skólastjóri hafi gerst brotlegur 

við lög þessi eða reglugerðir samkvæmt þeim, getur hann vísað málinu til skóla- 
nefndar, sem beinir því sem skjótast til fræðslustjóra, ásamt nauðsynlegum upplýs- 
ingum. Nú telur fræðslustjóri, að aðgerðir í málinu þoli enga bið, og getur hann þá 
gert tafarlausar ráðstafanir til úrbóta um stundarsakir, en gefur þegar í stað skýrslu 
til menntamálaráðuneytisins, sem tekur ákvörðun í málinu. 

Telji foreldrar eða forráðamenn barna, að skólastjóri eða kennari hafi gerst 
brotlegur við lög þessi eða reglugerðir samkvæmt þeim, fer um málið eins og segir 
í Í. mgr. 

Um meðferð slíkra mála fer að öðru leyti samkvæmt lögum nr. 38/1954, um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

VII. KAFLI 

Námsmat. 

56. gr. 
Með námsmati í grunnskóla skal reynt að afla sem öruggastrar og víðtækastrar 

vitneskju um það, hver árangur hefur orðið af skólastarfinu. Hverjum kennara og 
skóla ber að fylgjast vandlega með því, hvernig nemendum gengur að ná þeim 
markmiðum í námi, sem skólinn setur þeim, sbr. 42. gr. Námsmat fer ekki eingöngu 
fram í lok námstímans, heldur er það einn af föstum þáttum skólastarfsins, órjúfan- 

legt frá námi og kennslu. Megintilgangur námsmats er örvun nemenda og náms- 
hjálp. 

57. gr. 
Próf í grunnskóla skulu að jafnaði framkvæmd af kennurum skólans, sbr. þó 

58. gr. Kennarar skulu gefa vitnisburði í lok hvers skólaárs eða námsáfanga. Vitnis- 
burðir skulu færðir í prófbók skólans og í einkunnabækur nemenda. 

Óheimilt er að veita upplýsingar um vitnisburði nemenda öðrum en þeim sjálf- 

um og forráðamönnum þeirra, nema nauðsyn beri til vegna flutnings nemenda 
milli skóla. Þó skal heimili að veita öðrum þessar upplýsingar vegna fræðilegra 
rannsókna, enda sé krafist fullrar þagnarskyldu.
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58. gr. 
Menntamálaráðuneytið skal leggja skólunum til samræmd könnunarpróf og 

stöðluð próf í a. m. k. móðurmáli og stærðfræði, svo fljótt sem við verður komið. 

Skal einkum við það miðað, að þessi próf veiti glögga vitneskju um árangur skóla- 
starfsins á þeim stigum, þar sem eðlileg skil verða í náminu. 

Ráðuneytið veitir einnig sérfræðilegar leiðbeiningar um, hvernig skólarnir geti 
sem réttast metið námshæfni og námsárangur nemenda og gefið sem gleggstar um- 

sagnir og upplýsingar um þá. 

59. gr. 
Er grunnskólanámi lýkur, skal nemandi fá skírteini, er votti, að hann hafi lokið 

skyldunámi samkvæmt lögum. Í skírteinið skal skrá námsbraut nemandans og 
valgreinar hans í 8. og 9. bekk svo og úrslit prófa, þ. á m. samræmdra lokaprófa. 
Einkunnir úr samræmdum stöðluðum prófum skulu færðar sem sjálfstæðar ein- 
kunnir og hafi einkunnir kennara ekki áhrif á þær. 

60. gr. 
Til þess hluta námsmats, sem framkvæmt er með prófum lögðum fyrir heila 

árganga samkvæmt 57. eða 58. gr., er heimilt að hafa prófdaga sem hér segir: Í 1. 
og 2. bekk þrjá daga, í 3. bekk fimm daga, í 4., 5. og 6. bekk sex daga, í 7., 8. og 

9. bekk alli að tólf daga að meðaltali. 
Óheimilt er að fella niður kennslu í þessu skyni umfram það, sem hér segir, 

nema samþykki menntamálaráðuneytisins komi til. 

61. gr. 
Menntamálaráðuneytið í samráði við fræðslustjóra skipar skólunum trúnaðar- 

menn til aðstoðar við framkvæmd samræmdra könnunarprófa, svo og prófdómara 
til starfa við námsmat í 9. bekk grunnskóla, og setur starfsmönnum þessum erind- 
isbréf. 

Æski skólastjóri og skólanefnd grunnskóla, þar sem kennslu lýkur í 7. bekk eða 
fyrr, sbr. 3. gr., að sérstakt eftirlit verði með námsmati í lokabekk skólans, er 

ráðuneytinu heimilt að skipa skólanum eftirlitsmann. Greiðist kostnaður við störf 
hans þá að jöfnu úr ríkissjóði og sveitarsjóði. 

Þá getur ráðuneytið, er það telur þörf á, skipað slíkan eftirlitsmann, að fengnum 
tillögum fræðslustjóra. 

Nánari ákvæði um tilhögun námsmats setur ráðuneytið í reglugerð. Þar skal og 
setja ákvæði um, hvernig fylgst verði með námi þeirra nemenda á skólaskyldualdri, 
sem eigi sækja almennan grunnskóla. 

VIII. KAFLI 

Skólarannsóknir o. fl. 

62. gr. 
Menntamálaráðuneytið hefur með höndum gerð áætlana um umbætur í starfi 

skóla, rannsókna- og tilraunastarf í skólum, mat og endurskoðun námsmarkmiða 
og námsefnis, gerð staðlaðra prófa, endurskoðun námsskrár, undirbúning í sam- 
vinnu við Ríkisútgáfu námsbóka að útgáfu nýrra kennslubóka í þeim námsgreinum, 
sem ráðuneytið hefur til endurskoðunar, kennslufræðilegt leiðbeiningarstarf og til- 
lögugerð um kennaranámskeið og nýjungar í kennaranámi í samvinnu við stofn- 
anir, sem veita kennaramenntun.
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63. gr. 
Til að leiðbeina um kennslu í grunnskóla, fylgjast með árangri hennar og stuðla 

að kennslufræðilegum umbótum skulu vera námsstjórar, eftir því sem þörf er á 
og fé veiit til þess á fjárlögum. Námsstjórar þessir eru starfsmenn menntamálaráðu- 
neytisins, og ræður það þá til allí að fjögurra ára í senn. Við ráðningu námsstjóra 
skal tekið tillit til kennslufræðilegrar menntunar og kennarareynslu. 

64. gr. 
Til rannsóknaverkefna á sviði skóla- og uppeldismála, þ. á m. rannsókna- og til- 

raunastarfa skv. 62. gr., skal árlega varið fé, svo sem ákveðið er á fjárlögum. Mennta- 
málaráðuneytið ákveður skiptingu fjárins. 

65. gr. 
Menntamálaráðuneytið getur veitt einstökum fræðsluumdæmum, skólahverfum 

og opinberum kennslustofnunum heimild til að starfrækja tilraunaskóla eða gera 
tilraunir með ákveðna þætti skólastarfs með undanþágu frá ákvæðum laga og reglu- 
gerða, svo sem um námsskrá, starfstíma skóla, kennslutilhögun, kennslumagn, skip- 

un nemenda á tiltekin skólastig o. s. frv., enda brjóti slíkar undanþágur ekki í bág 
við 2. gr. þessara laga eða þrengi hlutverk grunnskóla frá því, sem þar er gert ráð 
fyrir. 

Ef kostnaður við tilraunaskóla fer fram úr því, sem greiða á til hans skv. lögum, 
skiptist það, sem umfram er, að hálfu milli ríkisins og viðkomandi aðila, enda 

hafi menntamálaráðuneytið samþykkt árlega kostnaðaráætlun fyrir fram. 

IX. KAFLI 

Ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta, 

66. gr. 
Fræðsluráð skal svo fljótt sem aðstæður leyfa setja á stofn ráðgjafar- og sál- 

fræðiþjónustu fyrir grunnskóla umdæmisins. 

Heimilt er fræðsluráðum tveimur eða fleiri að sameinast um ráðgjafar- og sál- 
fræðiþjónustu, enda samþykki menntamálaráðuneytið tilhögun þeirrar þjónustu. 

Nú telur ráðuneytið, að óhæfilegur dráttur verði á stofnun ráðgjafar- og sál- 
fræðiþjónustu í fræðsluumdæmi, og er þá fræðsluráði skylt að hefjast handa um 
slíkt innan frests, sem ráðuneytið ákveður. 

Mennlamálaráðuneytið gerir í samráði við fræðslustjóra heildaráætlun um fram- 
kvæmd ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu skv. lögum þessum. Skal áætlunin miðuð við 
það fjármagn, sem til þessa starfsþáttar er veitt á fjárlögum. Til þessarar starf- 
semi skal að fengnum tillögum fræðslustjóra ráða sálfræðinga, félagsráðgjafa og 
sérkennara. Einnig er fræðsluráði heimilt að tryggja sér þjónustu ráðgefandi læknis 
til slíkra starfa. 

Sálfræðingar, félagsráðgjafar og sérkennarar gegna störfum sem settir eða ráðnir 
um tveggja ára skeið, en eiga að þeim tíma liðnum rétt á ákvörðun um stöðuveitingu, 
að fenginni umsögn fræðslustjóra. 

Kostnaður við ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu greiðist að jöfnu af ríkissjóði og 
sveitarfélögum. 

67. gr. 
Hlutverk ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu er: 

a) að nýta sálfræðilega og uppeldisfræðilega þekkingu í skólastarfi; 
b) að vera ráðgefandi um umbætur í skólastarfi, sem verða mættu til að fyrirbyggja 

geðræn vandkvæði;



21. maí 1974. 315 Nr. 63. 

c) að annast rannsókn á afbrigðilegum nemendum og þeim, sem ekki nýtast hæfi- 

leikar í námi og starfi; 

d) að leiðbeina skólastjórum, kennurum og foreldrum um kennslu, uppeldi og með- 
ferð nemenda, sem rannsakaðir eru (sbr. c-lið); 

e) að taka til meðferðar nemendur, sem sýna merki geðrænna erfiðleika, og leið- 
beina foreldrum og kennurum um meðferð þeirra; 

) að annast hæfniprófanir og ráðsjöf í sambandi við náms- og starfsval unglinga; 
) að annast ýmis rannsóknarstörf og athusanir í sambandi við ráðgjafarþjón- 
ustuna. 

68. gr. 
Ráðgjafar- og sálfræðibjónustan ýtur stjórn fræðslustjóra, sem skipuleggur 

störfin í samráði við skólastjóra. 
Starfsmenn ráðsjafar- og sálfræðibjónustunnar hafa sama rétt til að sitja fundi 

skólanefndar og skólastjóri, sbr. 18. gr. Enn fremur eiga þeir rétt á að sitja fundi 
fræðsluráðs, begar fjallað er um ráðgjöf os sálfræðiþjónustu eða skyld mál, svo og 

hliðstæða fundi, sem fræðslustjóri boðar til með skólastiórum eða kennurum. 

69. gr. 
Menntamálaráðuneytið hefur með höndum yfirstjórn ráðgjafar- og sálfræði- 

þjónustu. 

Ráðuneytið setur falið tiltekinni stofnun, með samkomulagi við þá aðila, sem 
að henni standa, að annast fræðilega leiðbeiningastarfsemi og sérfræðilega umsjón 
með sálfræðiþjónustu í skólum. 

70. gr. 
Menntamálaráðuneytið lætur safna upplýsingum um námsbrautir, atvinnulíf og 

annað, er starfsfræðsla þarfnast, og annast útgáfu handbóka og hjálpargagna fyrir 
kennara og ráðgjafa. 

T1. gr. 
Sérmenntaðir starfsmenn ráðgjafar- og sálfræðibjónustn skulu hafa lokið námi, 

sem menntamálaráðunevtið viðurkennir. Setur ráðuneytið í reglugerð nánari ákvæði 

um framkvæmd og verksvið ráðsjafar- og sálfræðiþjónustu, svo og kröfur um 
menntun Þeirra, sem að Þessum málum vinna, svo sem skólasálfræðinga, félags- 
ráðgjafa os sérkennara. Forstöðumenn ráðgjafar- os sálfræðibjónustu skulu hafa 
lokið kandidatsprófi eða sambærilegu prófi í sálarfræði. 

Ráðuneytið setur starfsmönnum erindisbréf að fengnum tillösnm fræðsluráðs. 

X. KAFLI 

Bókasöfn. 

72. gr. 
Við hvern grunnskóla skal vera safn bóka og námssagna ásamt vinnustofu 

fyrir nemendur og kennara. Heimilt skal að sameina almenningsbókasöfn og skóla- 
söfn. ef forráðamenn beggja telja slíkt æskilegt og merntamálaráðuneytið sambykkir. 

AS skólahókasöfnum skal bhannig húið, að því er varðar húsnæði, bókakost. 
önnur námssðsgn oc starfslið, að þan seti gegnt hví hlutverki að vera eitt af megin- 

hjálnartækjum í skólastarfinn. 
Í bóka- og námssagnasafni ern bækur og annað prenlað efni, kvikmyndir, mynd- 

ræmur, skvggnur, glærur, myndsegulbönd og annað myndritað efni, enn fremur
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hljómplötur, segulbönd og annað hljóðritað efni, svo og hvers konar tæki til flutn- 
ings á þessu efni og framleiðslu í þau. 

Nánari ákvæði um skólasöfn, húsnæði þeirra, bókakost, önnur kennslugögn, 
starfslið og starfshætti setur menntamálaráðuneytið í reglugerð. 

KI. KAFLI 

Heilsuvernd. 

73. gr. 
Um heilsuvernd í grunnskóla fer eftir lögum nr. 61/1957, um heilsuvernd í skól- 

um, og reglugerð nr. 214/1958, með áorðnum breytingum. Sá aðili, sem falin er 
stjórn heilsuverndar í skólum, skal hafa samráð við fræðslustjóra um skipulagningu 
heilsuverndar í skólum fræðsluumdæmisins á skólaárinu. Enn fremur skal, í upp- 
hafi skólaárs og í samráði við skólastjóra, setja starfsliði heilsuverndar, sem í skóla 
starfar, svo sem skólalækni, hjúkrunarkonu og tannlækni, fastan starfstíma í skól- 
anum. 

Sé heilsugæslustöð í námunda við grunnskóla, er heimilt að fela henni að ann- 
ast heilsuvernd nemenda, skv. lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 56/1978. 

Skólastjóra ber að fylgjast með því, að starfsfólk heilsuverndar ræki störf sín í 
skólanum í samræmi við þá vinnuáætlun, sem sett hefur verið skv. framangreindu. 

XII. KAFLI 

Forskóli. 

74. gr. 
Heimilt er sveitarfélögum að setja á stofn við grunnskóla og undir sömu stjórn 

forskóla fyrir 6 ára börn, eða 5 og 6 ára börn, enda samþykki menntamálaráðu- 
neytið starfsáætlun, húsnæði og annan aðbúnað skólans. Rekstrarkostnaður við for- 
skólahald greiðist á sama hátt og við almenna srunnskóla. Við forskólann skulu starfa 
kennarar, sem lokið hafa viðurkenndu kennaraprófi, og skulu þeir ráðnir og laun- 
aðir eftir sömu reglum og kennarar við 16. bekk grunnskóla. Kennarar, sem 

hlotið hafa viðurkennda viðbótarmenntun fyrir forskólakennara, skulu ganga fyrir 
um rétt til starfsins. Heimilt er að ráða að forskóla fóstrur eða aðra starfsmenn 
með viðurkennda menntun, sem henta þykir. Slíkir starfsmenn skulu ráðnir og laun- 
aðir af sömu aðilum og kennarar, og fer um launakjör þeirra eftir kjarasamningum 
eða dómi kjaradóms. 

Heimilt er að nota til forskólahalds skólahúsnæði grunnskóla. 
Óheimilt er einkaaðila að reka skóla fyrir börn undir skólaskyldualdri nema 

með leyfi fræðslustjóra. 

XITI. KAFLI 

Einkaskólar. 

75. gr. 
Heimilt er menntamálaráðuneytinu að löggilda grunnskóla eða hluta grunn- 

skóla, sbr. 3. gr., eða forskóla, sbr. 74. gr., sem kostaðir eru af einstökum mönnum 

eða stofnunum, ef þeir starfa samkvæmt reglugerð eða skipulassskrá, er það stað- 
festir, enda hlíti slíkir skólar sama eftirliti og reglum og aðrir grunnskólar. Kenn- 

arar við skóla þessa skulu fullnægja öllum skilyrðum um rétt til kennslu Í grunn- 
skóla. Börn, sem þessa einkaskóla sækja, hafa undanþágu samkvæmt 7. gr., en
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forstöðumaður skal fyrir upphaf hvers skólaárs senda hlutaðeigandi skólanefnd 
skrá um nemendur og tilkynna henni allar breytingar á nemendaskrá, jafnóðum og 
þær verða. 

Ekki eiga einkaskólar kröfn til styrks af almannafé. 

XIV. KAFLI 

Fjármál. 

76. gr. 
Ríkissjóður greiðir eða endurgreiðir sveitarfélógum lannakostnað vegna almennr- 

ar kennslu í grunnskólum, er leiðir af framkvæmd námsskrár með þeirri skólaskipan 
og því kennslufyrirkomulasi í hverju skólahverfi. sem ákveðið hefur verið skv. 16. gr. 

Fjölda kennslustunda, sem ríkissjóður sreiðir eða endurgreiðir, skal miða við 

heildarfjölda nemenda. er stunda nám samtímis í srunnskólum hvers skólahverfis, 

og annast skólanefnd skiptingu milli einstakra skóla. 
Hámarksfjölda kennslustunda á kennslnvikn skal miða við það, sem hér segir: 

Sén nemendur samtímis í grunnskóla: 

a) allt að 20, verði kennslustundir á hvern nemanda 3, 

bÞ) 21—100. verði kennslustundir 20, og að auki 2 á hvern nemanda, 

ce) 101--350, verði kennslustundir 60, og að auki 1.6 á hvern nemanda, 

d) fleiri en 350, verði kennslustundir 130. og að anki 1.4 á hvern nemanda. 
Sé meðaltal kennslutíma í bekkjardeildum grunnskóla annað en meðaltal kennslu- 

tíma. 32.2 kennslustundir (40 mín.), breytist hámark kennslustundafjölda, sbr. a—d- 

liði hér að framan, í réttu hlutfalli við bað frávik. 
Til kennslutíma skal hvorki telja kennslustundir utan námsskrár né kennslu- 

stundir umfram þann tíma, sem ákveðinn er í 44. gr.. nema hvað verja má allt að 
einni stund á viku á hverja 30 nemendur í 5.—-9. bekk grunnskóla til reglubundins 

hópnáms í bókasafni undir leiðsögn kennara. 
Sé vixlkennsla (skiptHkennsla) bekkia viðhöfð um Hltekinn tíma í skólahverfi 

og árlegur námstími af beim sökum skertur, má vikulegur kennslutími þeirra nem- 

enda vera allt að 15% lengri en ákvæði 44, gr. mæla fyrir um. 

Leiði skintins bekkia vegna verklegrar kennslu að jafnaði til fleiri en þeirra 

3 stunda á vikn í 3—9. bekk. sem reiknað er með hér aX framan, eykst kennslu- 

stundafjöldinn í samræmi við bað, enda séu þá að jafnaði eigi færri en 12 nemendur 

saman í námshópi. 
Auk þess, sem talið er hér að framan, greiðir ríkissjóður að fullu kennslustundir 

vegna sundkennslu. viðurkenndrar sjúkrakennslu og forfallakennslu. 

Verði kennslu samkvæmt námsskrá. svo og nanðsvnlegri hjálparkennslu, eigi 
komið fyrir innan þeirra marka. sem tilgreind eru hér að framan, sakir óhentugrar 

stærðar aldursárgansa eða af öðrum gildum ástæðum. skal bæta við stundafjöld- 
ann því. sem til þarf. Slík viðbót er hverju sinni háð samþykki fræðslustjóra, sem 
í hlut á. og menntamálaráðunevtisins. 

Fullnoti grunnskóli ekki hámark kennslustunda þeirra. er honum ber samkvæmt 
lögum Þessum. setur skólastjóri varið allt að 75% mismunarins. þó mest 1% af 

hámarki kennslnstundafjölda skólans, til aukinnar kennslu eða annarra þarfa skól- 

ans. 
Sé rekið útibú frá skóla. shr. 4. gr., skulu því og aðalskóla, hvoru í sínu lagi. 

ætlaðar kennslustundir. 

Séu kennslustundir og aðrar starfsstundir við skóla með samhykki skólanefnd- 

ar fleiri en samrýmist ákvæðum Þbessarar os 77. sreinar, eða sérstakri heimild 

menntamálaráðuneytisins, greiðist kostnaður þeirra vegna úr sveitarsjóði. 
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Verði af hálfu menntamálaráðuneytisins eða með þess samþykki gerðar breyt- 
ingar á námsefni eða skólahaldi, breytast reglur um stundafjölda til samræmis. 

71. gr. 
Ríkissjóður greiðir eða endurgreiðir sveitarfélögum þann launakostnað við 

grunnskóla, sem hér greinir: 

a) Stundafjölda til stjórnunarstarfa, er svarar til allt að 7% af hámarki kennslu- 
stundafjölda samkvæmt 76. gr., þó ekki minna cn 5 stundir á viku. 

Stundafjölda samkvæmt þessum staflið skal varið til lækkunar á kennslu- 

skyldu skólastjóra og vfirkennara vegna stjórnunar skóla, eins og hún verður 
ákveðin. og til almennra skrifstofustarfa að hámarki andvirði þess stunda- 
fjölda, sem umfram lækkun á kennsluskyldu er, og skal þá miðað við dag- 
vinnutímakaup í meðallaunaflokki kennara á grunnskólastigi. 

b) Fjárhæð, er varið skal til starfa við bókasöfn og kennslutæki. Hámarksfjár- 
hæð, sem ríkissjóður greiðir í þessu skyni á kennsluviku, miðast við klukku- 

stundafjölda, er svarar til 6% af kennslustundum, skv. 76. gr., og dagvinnn- 
tímakaup í meðallaunaflokki kennara á grunnskólastigi. 

c) Fjárhæð, er varið skal til starfa að félasslífi nemenda. Hámarksfjárhæð, sem 
ríkissjóður greiðir í þessu skyni á kennsluviku, skal annars vegar miða við 
dagvinnutímakaup í meðallaunaflokki kennara á srunnskólastisi og hins veg- 
ar við: 
1) 5 klukkustundir, og að auki 3.7 klukkustundir á hverja 100 nemendur í 

skólahverfinu, séu þeir samtals færri en 700; 

2) 44 klukkustundir á hverja 100 nemendur, séu nemendur samtals í skóla- 
hverfinu 700 eða fleiri. 

Setja skal í reglugerð ákvæði um skiptingu stunda samkvæmt staflið a) til 

stjórnunarstarfa og enn fremur um störf samkvæmt stafliðum Þ) og c), þar sem 

m. a. verði kveðið á um skiptingu þeirra á aldursflokka nemenda og tekið tillit til 
félagslegrar sérstöðu heimavistarskóla. Reglugerðin kveði einnig á um, hvenær þessi 

ákvæði komi til fullra framkvæmda. 
Sé kennsluskylda kennara lækkuð að hluta, til þess að hann sinni störfum, sem 

ríkissjóður greiðir ákveðna hámarksfjárhæð til, skal sú fjárhæð lækka um sama 

hluta af árslaunum kennarans, og skal lækkun kennsluskyldu hans metin til starfs- 
tíma í samræmi við ákvæði kjarasamninga. 

Lækkun kennsluskyldu eða greiðsla vegna stjórnunar heimavista er ekki inni- 
falin í stundafjölda samkvæmt a-lið. 

Setja skal í resluserð ákvæði um skiptingu stunda til stjórnunarstarfa og störf 
samkvæmt stafliðum b) og c), þar sem m. a. sé ákveðið, hvenær þessi ákvæði komi 
Hl fullra framkvæmda. 

78. gr. 
Ríkissjóður greiðir eða endurgreiðir sveitarfélögum laun stjórnskipaðra próf- 

dómara, sbr. þó 61. gr., aukagreiðslur til kennara, er leiðir af kjarasamningum ríkis- 

ins við kennara, svo og launakostnað vegna umsjónar og mötuneytis nemenda í 
heimavistum os heimanakstri samkvæmt samningum og þeim reglum, sem mennta- 
málaráðunevtið setur. 

79. gr. 
Ríkissjóður greiðir viðhaldskostnað húsa, viðhald og endurnýjun tækja og bún- 

aðar og húsaleign í sömu hlutföllum og stofnkostnaður er greiddur. Stofnbúnað skóla- 

bókasafns og endurnýjun bókakosts greiðir ríkissjóður að hálfu á móti sveitarfélög- 

um. Skal bókastofn skólabókasafns miðaður við 10 eintök bóka á nemanda og kostn- 

aðarþátttöku ríkissjóðs skipt á allt að 10 ára tímabil.
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Ríkissjóður greiðir hluta í aksturskostnaði grunnskólanemenda eða öðrum kostn- 
aði, sem komið getur í hans stað, samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð. Skal við 
það miðað, að þátttaka ríkissjóðs sé 50%, þar sem unnt er að nýta strætisvagna eða 
áætlunarbifreið, en ella allt að 85%, eða ákveðið framlag á nemanda, til greiðslu á 
akstri eða kostnaði við annað fyrirkomulag, sem komið getur í stað aksturs. 

Heilbrigðisþjónustu greiðir ríkissjóður að hálfu á móti sveitarsjóði. 
Ríkissjóður greiðir ferða- og dvalarkostnað kennara, sem ráðnir eru að fleiri 

en einum grunnskóla, sbr. 37. gr. 

80. gr. 
Í skólum, sem reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum, greiða sveitar- 

félögin ein húsvörslu, hitun, lýsingu, ræstingu og allan annan rekstrarkostnað, sem 
ríkissjóði ber ekki að greiða samkvæmt lögum þessum. 

Hreinar tekjur af eignum skóla greiðast í ríkissjóð í því hlutfalli, sem stofn- 
kostnaður var greiddur. 

81. gr. 
Í skólum, sem reknir eru sérstaklega fyrir nemendur, sem ekki eiga samleið 

með öðrum Í námi, en teljast þó til hins almenna grunnskóla og falla því ekki undir 
ákvæði 52. gr. um kennslu í sérstofnunum á vegum ríkisins, greiðir ríkissjóður 
kennslu og aðra námsaðstoð samkvæmt ákvæðum reglugerðar, er ráðuneytið setur, 
og taki hún einnig til starfshátta og fyrirkomulags slíkra skóla. 

82. gr. 
Skólastjóri skal árlega gera áætlun fyrir skóla sinn um fyrirkomulag kennslu, 

kennslustundafjölda og annan rekstrarkostnað ríkissjóðs og sveitarsjóðs. Áætlun- 
ina skal miða við komandi rekstrarár skólans, er telst vera frá 1. júlí til 30. júní. 
Áætlun þessa skal leggja fyrir skólanefnd og skal hún að því er fjármál varðar 
hljóta samþykki sveitarstjórnar, áður en hún er send fræðslustjóra fyrir 16. apríl 
ár hvert, eða annan þann dag, sem menntamálaráðuneytið ákveður. Áætlun þessa 
skal endurskoða við upphaf skólaárs, ef þörf krefur. 

Áætlun fyrir fræðsluumdæmið í heild sendir fræðslustjóri til menntamálaráðu- 
neytisins á þeim tíma, sem það ákveður. 

83. gr. 
Föst laun skólastjóra, kennara og annarra starfsmanna, sem menntamálaráðu- 

neytið setur eða skipar, greiðast beint úr ríkissjóði. 
Ríkissjóður endurgreiðir sveitarfélögum útlagðan launakostnað vegna kennslu, 

aksturs nemenda og annarra starfa mánaðarlega eftir á. Mánaðargreiðslur skulu mið- 
ast við árlega rekstraráætlun samkvæmt 82. gr., enda hafi menntamálaráðuneytið 

samþykkt áætlunina. Þegar fyrir liggur uppgjör þessa kostnaðar í lok almanaksárs 
og rekstrarárs skóla í samræmi við samþykkta rekstraráætlun, skal það endurskoðað 
og leiðréttingar gerðar, eftir því sem efni standa til. 

Menntamálaráðuneytið skal hafa tekið afstöðu til rekstraráætlunar skólaárs þess, 
sem í hönd fer, og tilkynnt hana sveitarstjórn eigi síðar en 1. júlí ár hvert, enda hafi 
áætlunargerð farið fram samkv. 82. gr. 

Um endurnýjun og viðhald lausafjármuna skal sveitarstjórn (skólanefnd) gera 
áætlun til menntamálaráðuneytisins, og skal hún komin í hendur þess eigi síðar en 1. 
maí. Ráðuneytið tekur afstöðu til hennar fyrir 15. júní. 

Viðhaldskostnaður, sbr. 28. gr., svo og kostnaður við endurnýjun tækja og bún- 
aðar, greiðist árlega eftir á, samkvæmt endurskoðuðum reikningum og fylgiskjölum. 
Heimilt er ráðuneytinu þó að greiða sinn hluta viðhaldskostnaðar skólahúsa jafn- 
óðum og hann fellur á, eftir því sem fjárveitingar leyfa. 

A 41
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Þar sem fleiri en einn grunnskóli er í skólahverfi, ráðstafar skólanefnd saman- 

lögðu viðhaldsfé þeirra. 

84. gr. 
Menntamálaráðuneytið hefur umsjón með fjárhagslegri framkvæmd þessara laga 

að því er varðar skóla, sem eru sameign ríkis og sveitarfélaga, og skulu því afhentir 
ársreikningar skólanna til endurskoðunar og úrskurðar. Heimilt er ráðuneytinu að 
fela fræðslustjóra að annast þessi störf í umboði sínu. 

Hlutaðeigandi sveitarfélög annast fjármál og reikningshald, en geta falið skóla- 
nefnd, skólastjóra eða sérstökum reikningshaldara að hafa á hendi reikningshald 

í umboði sínu með samþykki fræðslustjóra. 
Reikningar skólanna skulu endurskoðaðir á sama hátt og reikningar hlutaðeig- 

andi sveitarfélaga. Þar sem fleiri sveitarfélög en eitt standa að rekstri grunnskóla, 
skulu hlutaðeigandi oddvitar sameiginlega tilnefna til fjögurra ára í senn tvo full- 
trúa til að endurskoða reikninga skólans og tvo til vara. Menntamálaráðuneytið og 

aðilar í umboði þess skulu eiga aðgang að öllu slíku reikningshaldi og upplýsingum 

um skólakostnað. 

85. gr. . 
Af launa- og rekstrarkostnaði fræðsluskrifstofu skal eftirfarandi greiðast úr rík- 

issjóði: 

a) Föst laun fræðslustjóra. 
b) Árlegt framlag, er að hámarki miðist við nemendafjölda í grunnskólum um- 

dæmisins, þannig að á fyrstu 2200 nemendur komi 1.4 stundir á nemanda og 0.4 
stundir á nemanda eftir það. Við greiðslu úr ríkissjóði skal hver stund greidd 
með dagvinnutímakaupi í meðallaunaflokki kennara á grunnskólastigi. Fram- 
lag þetta er háð jafnháu framlagi þeirra landshlutasamtaka, sem í hlut eiga. 

c) Helmingur kostnaðar við ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu, sem stofnað er til 

með samþykki menntamálaráðuneytisins. 
d) Helmingur húsaleigu, án ljóss og hita, fyrir starfsemi fræðsluskrifstofu, sem 

samþykkt hefur verið af menntamálaráðuneytinu. 
e) Helmingur ferðakostnaðar fræðslustjóra í embættiserindum, samkvæmt reglum, 

sem menntamálaráðuneytið setur. 
Verði af samningum samkvæmt 15. gr. um, að skrifstofa landshlutasamtaka eða 

starfsdeilda innan þeirra annist störf fyrir fræðsluskrifstofu gegn greiðslu, skal hluti 
ríkissjóðs greiðast af fjárframlögum samkvæmt þessari grein. 

Í framlagi ríkissjóðs til fræðsluskrifstofu felst m. a. sá hluti, er ríkissjóður 

greiðir í sérfræðilegri skipulagningu skólabókasafna og eftirliti með þeim. Kostnaður 
við fræðsluskrifstofu greiðist af báðum aðilum mánaðarlega, samkvæmt áætlun, 

sem gera skal árlega. 
Að öðru leyti en að framan greinir tekur ríkissjóður ekki þátt í launa- og 

rekstrarkostnaði fræðsluskrifstofu. 

86. gr. 
Af stofnkostnaði nýs húsnæðis og búnaðar fyrir fræðsluskrifstofur greiðir rík- 

issjóður í upphafi byggingarframkvæmda, eða við kaup húsnæðis, kr. 2 000 000.00, sem 

miðaðar eru við vísitölu byggingarkostnaðar við samþykkt laganna og breytast í sam- 

ræmi við hana. Af þeim kostnaði, sem þá er eftir, greiðir ríkissjóður helming og 

hlutaðeigandi landshlutasamtök helming. Um byggingar þessar skulu að öðru leyti 

gilda ákvæði laga nr. 49/1967, um skólakostnað, eftir því sem við ) getur átt. 

Viðhald húsnæðis greiðist að jöfnu af aðilum.
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XV. KAFLI 

Gildistaka og reglugerð. 

87. gr. 
Menntamálaráðuneytið getur sett nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd 

laga þessara. 

88. gr. 
Lög þessi öðlast þegar sildi og koma tl framkvæmda svo fljótt sem aðstæður 

leyfa í hverju skólahverfi að dómi menntamálaráðuneytisins, þó eigi síðar en innan 
10 ára frá gildistöku. Stefnt skal að því, að ákvæði laganna um síðasta ár skóla- 
skyldu komi til framkvæmda samtímis á landinn öllu 6 árum eftir gildistöku lag- 
anna. 

Jafnframt falla úr gildi: 

Lög nr. 19 7. maí 1928, um fræðslumálanefndir. 
Lög nr. 34 29. apríl 1946, um fræðslu barna. 
Lög nr. 5 10. apríl 1968, um ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda, 5. gr., að því 

er tekur til ákvæða um námsstjórn í lögum um fræðslu barna og um gagnfræðanám. 
Lög nr. 48 7. maí 1946, um gagnfræðanám. 

Lög nr. 123 22. des. 1947, um breyting á lögum nr. 48/1946. 
Lög nr. 21 15. apríl 1970, um breyting á lögum nr. 48/1946. 
Lög nr. 49 29. apríl 1967, um skólakostnað, að því er tekur til 16.--23. og 2526. 

gr., að því er rekstur grunnskóla varðar, svo og 28. gr. að því er tekur til samstarfs- 
nefndar. 

Önnur lagaákvæði, sem fara í bága við lög þessi. 

st. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Að 4 árum liðnum frá gildistöku þessara laga skal menntamálaráðherra gera 
Alþingi grein fyrir framkvæmd laganna og þá einkum undirbúningi að níu ára 
skólaskvldu, þannig að Alþingi gefist kostur á að álykta á ný um það ákvæði. - 

Er 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ)   
Magnús T. Ólafsson.
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LÖG 

um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febr. 1940. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 173. gr. komi ný grein, 173. gr. a, svofelld: 
Hver, sem andstætt ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni lætur mörgum mönn- 

um í té ávana- og fíkniefni eða afhendir þau gegn verulegu gjaldi eða á annan 
sérstaklega saknæman hátt, skal sæta fangelsi allt að 10 árum. 

Sömu refsingu skal sá sæta, sem gegn ákvæðum nefndra laga framleiðir, býr 
til, flytur inn, flytur út, kaupir, lætur af hendi, tekur við eða hefur í vörslum sínum 
ávana- og fíkniefni í því skyni að afhenda þau á þann hátt, sem greint er í Í. mgr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. mai 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Nr. 65. 21. maí 1974. 

LÖG 

um ávana- og fíkniefni. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Albingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt fyrir Íslands hönd að serast aðili að alþjóðasamn- 

insum um ávana- og fíkniefni. 
Hugtakið ávana- og fíkniefni í lögum þessum tekur einnig til ávana- og fíkni- 

lyfja. 
2. gr. 

Varsla og meðferð ávana- og fíkniefna, sem talin ern upp í 6. gr. laga þessara, 

er óheimil á íslensku forráðasvæði samkvæmt því sem. nánar segir í 4. málsgr. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra er heimilt að mæla svo fyrir í reglugerð, 

að varsla og meðferð annarra ávana- og fíkniefna. sem sérstaklega mikil hætta er 

talin stafa af samkvæmt alþjóðasamningum, sé á sama hátt óheimilt á íslensku for- 

ráðasvæði. Or 
Ráðherra getur veitt undanþágu frá ákvæðum 1. og 2. málsgreinar. þegar sér- 

staklega stendur á og þá aðeins eftir þeim reglum og skilyrðum, er hann setur. 
Slíkar undanþágur eru ávallt afturtækar.
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Innflutningur, útflutningur, sala, kaup, skipti, afhending, móttaka, framleiðsla, 

tilbúningur og varsla efna, er greinir í 1. og 2. málsgr., er bannaður, með þeirri undan- 
tekningu, sem getur um í 3. mgr. 

3. gr. 
Ráðherra er heimilt að ákveða í reglugerð, að efni, sem ekki falla undir 2. gr., 

en geta haft hættu í för með sér vegna eiginleika þeirra sem ávana- og fíkniefna 
og skráð eru sem slík í alþjóðasamningum, megi aðeins nota hér á landi í 
læknisfræðilegum og vísindalegum tilgangi. Sama er um efni, sem vísindalegar rann- 
sóknir benda til, að haft sætu slíka hættu í för með sér. 

Inn- og útflutningur, sala, kaup, skipti, afhending, móttaka, framleiðsla, til- 
búningur og varsla efna þeirra, er greinir í 1. málsgr., er einungis heimil lyfsölum 
og þeim, sem ráðherra hefur veitt sérstakt leyfi til slíks. Ráðherra getur sett frekari 
takmarkanir um slíka starfsemi og hann getur takmarkað og afturkallað leyfi 
hvenær sem er. 

Kaup og móttaka efna, er greinir í 1. málsgr., frá lyfsölum, svo og varsla efn- 
anna er einnig heimil þeim, sem við þeim tekur samkvæmt lögum og almennum 
reglum um lyfseðla og aðrar lyfjaávísanir. 

Að öðru leyti er inn- og útflutningur, sala, kaup, skipti, afhending, móttaka, 
framleiðsla, tilbúningur og varsla þessara efna bönnuð. 

4, gr. 
Ákvæðum 2. og 3. greinar verður einnig beitt, eftir því sem við á, um hráefni, 

sem unnt er að vinna úr eða breyta í ávana- og fíkniefni. 

5. gr. 
Brot á lögum þessum og reglugerðum og öðrum fyrirmælum settum samkvæmt 

þeim varða sektum allt að 1 millj. króna, varðhaldi eða fangelsi allt að 2 árum. 
Sömu refsingu skal sá sæta, sem fær eða reynir að fá leyfi (undanþágu) samkvæmt 
lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim, með því að gefa rangar eða 
villandi upplýsingar eða með því að leggja í sviksamlegum tilgangi launung á atriði, 
er máli skipta í þessu efni, eða brýtur skilyrði fyrir veittu leyfi. Enn fremur skal 
sá sæta sömu refsingu, sem gefur rangar skriflegar upplýsingar um nafn sitt, heim- 
ilisfang eða stöðu sína, er hann leitar eftir lyfseðli eða annarri ávísun á þau lyf eða 
efni, sem um getur í 3. og 4. grein. 

Með brot á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 
Heimilt er að refsa fyrir brot á lögum þessum, ef þau eru framin af ásetningi 

eða gáleysi. 
Tilraun og hlutdeild í brotum á lögum þessum. eru refsiverð, eftir því sem segir 

í ll. kafla almennra hegningarlaga. 
Gera skal upptæk til ríkissjóðs efni þau, er lög þessi taka til og aflað hefur 

verið á lögmætan hátt eða eru á annan hátt í ólögmætri vörslu. 
Þá skal og heimilt að gera upptækt til ríkissjóðs andvirði ólögmætrar sölu efna, 

sem lög þessi taka til, svo og hvers konar muni, sem notaðir hafa verið eða ætlaðir 
ert til ólögmætrar meðferðar efnanna. 

6. gr. 
Eftirtalin ávana- og fíkniefni falla undir 2. gr. 1. mgr.: Asetorfín, Desómorfín, 

DET, DMHP, DMT, Etorfín, Heróín, Kannabis (Marihuana) og Kannabis harpeis. 

Ketóbemidón, Lýsergið (LSD, LSD-25), Meskalín (peyote), Parahexýl, Psílosíne, 
Psílotsín, Psílocybin, STP, DOM, Tetrahýdrócannabinólar, allir ísómerar.
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7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 77 16. júní 

1970, um tilbúning og verslun með ópíum o. fl. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) rr 
Magnús Kjartansson. 

Nr. 66. 21. maí 1974. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 52 13. apríl 1973, um sérstakan dómara 

og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 
Mál vegna brota á lögum nr. 77 16. júní 1970, um tilbúning og verslun með 

ópium o. fl., og reglugerðum settum samkvæmi þeim lögum, svo og mál vegna brota 
á lögum um ávana- og fíkniefni os reglugerðum og öðrum stjórnvaldsreglum, 
settum samkvæmt þeim, og mál vegna brota á 173. gr. a. almennra hegningarlaga 
skulu rannsökuð, rekin og dæmd fyrir sakadómi í ávana- og fíkniefnamálum. 

2. gr. 
1. málsgr. 2. gr. laganna orðist svo: 

s 
Sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum skal hafa aðsetur í Beykjavík. 

3. gr. 
4. gr. laganna orðist svo: 
Um málsmeðferð alla fyrir sakadómi í ávana- og fíkniefnamálum skal fara 

eftir ákvæðum laga nr. 73 21. júní 1973, eftir því sem við á. 

4. gr. 
2. málsgr. 5. gr. laganna orðist svo: 
Nú kemur upp í almennu refsimáli eða ástæða þykir til að ætla, að söku- 

nautur hafi einnig framið refsivert brot gegn lögum nr. 77/1970 og reglugerðum, 
settum samkvæmt þeim lögum, eða lögum um ávana- og fíkniefni og reglugerðum 
eða öðrum stjórnvaldsreglum, settum samkvæmt þeim, eða gegn 173. gr. a. almennra 
hegningarlaga. Skal þá fá ákvörðun saksóknara ríkisins um, hvort rannsókn og 
meðferð brotanna skuli haldið áfram fyrir hinum almenna dómi eða sent til með- 

ferðar sakadóms í ávana- og fíkniefnamálum. 

5. gr. 
6. gr. laganna orðist svo: 
Nú telur héraðsdómari ástæðu til að ætla, að framið hafi verið refsivert brot 

gegn lögum nr. 77/1970 og reglugerðum samkvæmt þeim eða lögum um ávana- og
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fíkniefni og reglugerðum eða öðrum, stljórnvaldsreglum, settum samkvæmt þeim, 
eða gegn 173. gr. a. almennra hegningarlaga. Skal hann þá þegar hefja frumrann- 
sókn í málinu, en jafnframt tilkynna sakadómi í ávana- og fíkniefnamálum um 
málið, og tekur hann við meðferð þess. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson. 

21. maí 1974. . Nr. 67. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lífeyrissjóð bænda, 

sbr. lög nr. 35 1972, um breyting á þeim lögum. 

Forseti ÍstanDs 

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

þe
as
 

(ss
! Í 

2. mgr. 2. gr. laganna orðist svo: 
Heimilt er stjórn sjóðsins að veita bændum, sem ekki eiga lögheimili á bú- 

jörðum sínum, aðild að sjóðnum, enda hafi þeir meiri hluta atvinnutekna sinna af 
búvöruframleiðslu. Enn fremur er henni heimilt að víkja frá skilyrðum um lögbýli, 
ef um er að ræða verulegan búrekstur, sem hlutaðeigandi hefur meiri hluta tekna 
sinna af. Þá er stjórninni heimilt að veita undanþágu frá þátttöku þeim bændum, 
sem eru sjóðfélagar í öðrum lífeyrissjóðum og hafa meiri hluta atvinnutekna sinna 
af öðru en búvöruframleiðslu. 

2. gr. 
7. gr. laganna orðist svo: 
Iðgjöld bænda, sem eru sjóðfélagar, skulu innheimt af búvöruverði sem til- 

tekinn hundraðshluti þess. Hundraðshluti þessi skal ákveðinn fyrir fram fyrir hvert 
almanaksár, þannig að hann samsvari 4% af grundvallarlaunum, sbr. 8. gr., í verð- 
lagsgrund velli landbúnaðarvara haustið á undan. Hundraðshlutinn skal reiknaður með 
tveimur aukastöfum, og skal gjald þetta dregið frá búvöruverði til sjóðfélaga á sama 
hátt og búnaðarmálasjóðsgjald samkvæmt lögum nr. 38 1945. 

Bændur, sem eru í hjónabandi eða óvígðri sambúð, sbr. 21. gr., skulu ekki greiða 

hærra iðgjald en sem svarar 4% iðgjaldi af hálfum öðrum grundvallarlaunum sam- 
kvæmt 8, gr., en aðrir bændur skulu greiða iðgjald af allt að grundvallarlaunum. Há- 
mörk þessi miðast hvert almanaksár við hjúskaparstétt í lok ársins. 

Á móti iðgjöldum sjóðfélaga samkvæmt 1. málsgr. skal leggja gjald á allar bú- 
vörur, og skal gjald þetta vera ákveðinn hundraðshluti ár hvert þannig, að hann 
samsvari 6% framlagi af reiknuðum heildarlaunum allra bænda, er þeim ber að 
greiða iðgjöld af samkvæmt Í. og 2. málsgr. Heimilt er að hækka útsöluverð allra 
búvara sem þessu nemur.
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Nú hefur bóndi atvinnutekjur af öðru en búvöruframleiðslu og greiðir ekki af 

þeim iðgjöld til lífeyrissjóðs, og skal honum þá heimilt að greiða af slíkum tekjum 

iðgjöld til þessa sjóðs, en ekki mega þó heildariðgjaldagreiðslur fara fram úr mörk- 

um þeim, sem tilgreind eru í 2. málsgr. Iöðgjöld skulu vera 10% af tryggðum tekjum, 

og teljast 4% vera iðgjöld sjóðfélaga, en 6% framlag vinnuveitanda. Heimilt er 

stjórn sjóðsins að veita með sama hætti viðtöku iðgjöldum frá maka sjóðfélaga, 

enda sé um að ræða iðgjöld af stopulli vinnu og svo stutt tímabil, að ekki verði 

talið, að um sjálfstæð réttindi í öðrum lífeyrissjóði gæti orðið að ræða. 

Iðgjöld af launþegum, sem eru sjóðfélagar samkvæmt 3. málsgr. 2. gr., skulu 

vera 10% af umsömdum föstum launum með þeim takmörkunum, sem nefndar eru 

í 2. málsgr. þessarar greinar. Teljast 4% vera iðgjöld sjóðfélaga, en 6% framlag 

vinnuveitanda. 
Þeir aðilar, sem taka búvörur bænda til sölumeðferðar, svo sem mjólkurbú, 

sláturhús og verslanir, skulu innheimta iðgjöld og framlög samkvæmt Í. og 3. málsgr. 

eftir fyrirmælum sjóðsstjórnar, gera skil á þeim til sjóðsins og sundurliða jafnframt 

eftir sjóðfélögum iðgjaldagreiðslur samkvæmt 1. málsgr. Nú innheimtist hærra ið- 

gjald samkvæmt 1. málsgr. en greiða ber, sbr. 2. málsgr., og fer þá um endur- 

greiðslu eftir ákvæðum 2. málsgr. 14. gr. Gjalddagar iðgjalda og framlaga skulu 

ákveðnir í reglugerð, og heimilt er þar að kveða á um dráttarvexti frá gjalddaga, ef 

skil eru ekki gerð innan 30 daga frá gjalddaga. Enn fremur er heimilt að kveða þar 

á um dagsektir á hendur söluaðila, ef hann lætur ekki í té sundurliðun á iðgjöld- 

um sjóðfélaga, eins og fyrir er mælt. Við gjaldþrotaskipti hjá innheimtuaðila skulu 

kröfur samkvæmt þessari málsgrein njóta sama forgangsréttar og launakröfur, enda 

hafi fénu ekki verið haldið aðskildu frá öðrum fjármunum gjaldþrota. 

Enginn greiðir iðgjöld til sjóðsins lengur en til loka þess almanaksárs, er hann 

nær 69 ára aldri. 
Sjóðfélagar bera eigi ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins með öðru en iðgjöldum 

sínum. 

ð. gr. 
1. mgr. 8. gr. laganna orðist svo: 
Samanlögð iðgjöld sjóðfélaga hvert almanaksár skulu umreiknuð í stig, er 

mynda grundvöll lífeyrisréttinda hans. Nú hefur skilagrein um iðgjöld ekki borist 

sjóðnum innan 9 mánaða frá lokum almanaksárs, og er sjóðstjórn þá heimilt að telja 

þau iðgjöld með iðgjöldum næsta árs. 
Síðasti málsliður 4. mgr. 8. gr. laganna orðist svo: 

Stjórn sjóðsins setur reglur um, hvernig umsóknum um stigaútreikning sam- 

kvæmt þessari málsgrein skuli hagað. 
6. mgr. 8. gr. laganna orðist svo: 

Ekki skal reikna stig lengur en til upphafs þess almanaksárs, er taka ellilífeyris 

hefst. 

4. gr. 

Aftan við 1. mgr. 10. gr. laganna bætist nýr málsliður, er orðist svo: 

Það telst í þessu sambandi tekjumissir hjá sjóðfélaga, þótt skert starfsorka hans 

sé bætt upp með auknu vinnuframlagi maka hans eða barna innan 16 ára aldurs. 

Í stað „til 67 ára aldurs“ í 2. mgr. 10. gr. komi: til loka þessa almanaksárs, er 

hann nær 67 ára aldri. 
Í stað „við 67 ára aldur“ í 6. mgr. 10. gr. komi: við lok þess almanaksárs, er 

sjóðfélagi nær 67 ára aldri, og í stað „til 67 ára aldurs“ í sömu málsgrein komi: 

til loka þess almanaksárs, er hann nær 67 ára aldri:
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ð. gr. 
Aftan við 2. mgr. 11. gr. laganna bætist nýr málsliður, er orðist svo: 
Sé hvorki um að ræða börn innan 18 ára aldurs né slíka skerðingu starfsorku 

hins eftirlifandi maka, skal samt sem áður án tillits il aldurs sjóðfélaga og maka 
hans greiða makalifeyri um 5 ára skeið eftir fráfallið, enda séu skilyrði um iðgjalda- 
greiðslu- og hjúskapartíma uppfyllt. 

Aftan við 8. mgr. 11. gr. bætist nýr málsliður, er orðist svo: 
Nú annast systir bónda heimili hans, og gilda þá ákvæði þessarar málsgreinar 

eftir því, sem við gelur átt. 

Í stað „til 67 ára aldurs“ í 4. mær. 11. gr. komi: Hl loka þess almanaksárs, er 
hann nær 67 ára aldri. 

6. gr. 
Aftan við 2. mgr. 15. gr. laganna bætist nýr málsliður, er orðist svo: 
Flutningur réttinda vegna tímabils fyrir stofnun sjóðsins skal þó ekki heimil, 

nema sérstaklega standi á. 

7. gr. 
Í stað „1969“ í 2. mgr. 17. gr. laganna komi: 1964. 
Aftan við sömu málsgrein bætist nýr málsliður, er orðist svo: 

Þá er stjórn sjóðsins heimilt að veita systur bónda, sem annast hefur heimili 
hans, hliðstæðan lífeyri að honum látnum, enda hafi bæði verið ógift, sbr. 3. málsgr. 
11. gr. 

8. gr. 
Aftan við 1. mgr. 18. gr. bætist nýr málsliður, er orðist svo: 
Hafi sjóðfélagi áunnið sér meiri rétt samkvæmt ákvæðum 1. kafla einstök rétt- 

indaár, skal þó miðað við þann rétt þau ár. 

9. gr. 
Í stað „7. málsgr. 7. gr.“ í 21. gr. laganna komi: 6. málsgr. 7. gr. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, en ákvæði þeirra um lífeyrisrétt gilda frá 1. janúar 

1974. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þeir, sem rétt eiga á lífeyri samkvæmt 1. eða TI. kafla laganna, er miðast við 

grundvallarlaun 1968--1972 eða eldra tímabils, skulu frá 1. janúar 1974 fá lífeyri 
miðaðan við grundvallarlaun 1969—-1973. 

Óski bóndi eftir, að tekið verði tillit til réttindatíma systur vegna tímabils fyrir 
árslok 1974, sbr. 2. málsgr. 11. gr. og 2. málsgr. 17. gr. laganna, skal hann senda 
sjóðnum tilkynningu þess efnis eigi síðar en 31. desember 1974. Eftir bann tíma 
gilda ákvæði 21. gr. laganna um slíkar tilkynningar. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 
Ólafur Jóhannesson. 

Endurprentað blað.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 68 frá 10. okt. 1967, um Iðnlánasjóð. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

1. málsgrein 1. töluliðar 5. gr. laganna breytist þannig: 
Í stað orðanna „Undanþeginn gjaldi þessu er allur kjöt- og fiskiðnaður og 

mjólkurbú“ komi: Undanþegin gjaldi þessu eru mjólkurbú svo og allur kjöt- og 
fiskiðnaður, þó ekki lagmetisiðnaður. 

hÐ
 

ss
 Í 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Álagning iðnlánasjóðsgjalds samkvæmt 1. gr. skal koma til framkvæmda við 
álagningu á árinu 1974. 

Gjört að Bessastöðum, 21. mai 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Kjartansson. 

Nr. 69. = 21. maí 1974. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 48 26. maí 1972, um 

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Í stað síðustu málsgr. 4. gr. laganna komi: 
Stjórnin ræður framkvæmdastjóra, sem er prókúruhafi fyrir stofnunina og 

annast almennan rekstur í samráði við stjórnina. 
Framkvæmdastjóri ræður annað starfslið í samráði við stjórn stofnunarinnar. 

Stjórnin tekur ákvörðun fyrir hönd stofnunarinnar um launakjör framkvæmda- 
stjóra og annarra starfsmanna. 

2. gr. 
6. gr. laganna orðist þannig: 
Lagmetisiðnaðurinn fellur undir skilgreiningar laga um iðnrekstur og greiðir 

iðnlánasjóðsgjald samkv. lögum nr. 68/1967 með breytingum nr. 19 1968 og nr. 
42 1971. Með því skal lagmetisiðnaðurinn að fullu undanþeginn öllum útflutnings-
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gjöldum af niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum og söltuðum grásleppu- 
hrognum, sbr. lög nr. 19/1973, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, lög nr. 
5ð/1973, um breyting á lögum um Fiskveiðasjóð Íslands, og lög nr. 80/1971, um 
Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins. Þó skulu gjöld sbr. lög nr. 19/1973 innheimtast 
til ársloka 1977 og renna í sérstakan sjóð til eflingar lagmetisiðnaðinum og út- 
flutningi hans, skv. 7. gr. þessara laga. 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn, 

(L. S.) ÍR 
Magnús Kjartansson. 

21. maí 1974. MN Nr. 70. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 33 1947, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að 

selja Grímsneshreppi kirkjujörðina Stóru-Borg. 
Forseti ÍstaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
2. málsgr. 1. gr. laganna orðist þannig: 
Grímsneshreppi er heimilt að selja jörðina Sigurjóni Ólafssyni ábúanda á 

Stóru-Borg, en óheimilt er honum að selja hana aftur öðrum en Grímsneshreppi 
eða ríkissjóði og þá á fasteignamatsverði, nema þeir hafni kaupum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þesar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  
Halldór E. Sigurðsson. 

21. maí 1974. . Nr. 71. 

LÖG 

um breyting á lögum um loftferðir, nr. 34 21. maí 1964. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Við 78. gr. laganna bætist tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 
Enn fremur er heimilt að heimta afgjöld til greiðslu á kostnaði við gerð og 

rekstur annarra hjálpartækja til nota í þágu loftferða eftir reglum, sem settar eru 

Endurprentað blað.
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af flugmálaráðherra. Gjaldskyldan hvílir á eigendum eða notendum íslenskra loft- 

fara og erlendra vegna ferða um svæðið, þar sem nota má þessi hjálpartæki. Gjald 

þetta er kræft vegna loftferða yfir íslensk yfirráðasvæði, svo og yfir úthafið og 

erlend yfirráðasvæði, þegar um það hefur verið samið milli Íslands og viðkomandi 

erlends ríkis. Gjöld þessi eru lögtakskræf. 

Heimilt er flugmálaráðherra að semja við stjórnvöld annarra ríkja um, að þau 

taki að sér innheimtu á þessum gjöldum erlendis. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í 

Magnús T. Ólafsson. 

  

Stjórnartíðindi A 21, nr. 59—T1. Útgáfudagur 11. júní 1974.
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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 28. júní 1974 á tillögu menntamálaráðherra um að 
staðfesta eftirfarandi breyting á regluserð nr. 76 17. júní 1958 fyrir Háskóla Íslands, 
með áorðnum breytingum: 

1. gr. 

32. gr. C. orðist svo: 
Skrásetningarsjald, bæði við frumskráningu og árlega skrásetningu, er 3 700.00 

krónur og skiptist þannig: 
Til Félagsstofnunar stúdenta við Háskóla Íslands renna 2 300.00 krónur, til Stúd- 

entaráðs Háskóla Íslands 1000.00 krónur, en 400.00 krónur renna í sjóð er nefnist 
stúdentaskiptasjóður. Skal fé hans vera í vörslu stúdentaráðs, sem tekur ávarðanir 
um veitingu fjár úr sjóðnum. Fé sjóðsins má aðeins verja til þess að stuðla að stúdenta- 
skiptum milli Íslands og annarra ríkja, eftir því sem nánar verður ákveðið í skipu- 
lagsskrá sjóðsins, sem stúdentaráð setur, en staðfesta skal með venjulegum hætti. 

Háskólaráði er heimilt að áskilja samkvæmt tillögu háskóladeildar, að nemend- 
ur greiði gjöld vegna þátttöku í námskeiði til þess að slanda straum af sérstökum 
kostnaði, svo sem vegna efniskaupa. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 28. júní 1974. 

Magnús T. Ólafsson. 0 
Birgir Thorlacius. 

  

Stjórnartíðindi A 22, nr. 72. Útgáfudagur 3. júlí 1974. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 73. 392 2. júlí 1974. 

FORSETABREF 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar fimmtudaginn 18. júlí 1974. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra og með skir- 

skotun til 22. gr. stjórnarskrárinnar, að Alþingi skuli koma saman til auka- 
fundar fimmtudaginn 18. júlí 1974. 

Um leið og ég birti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að 
koma nefndan dag #l Reykjavíkur, og verður þá Alþingi sett að lokinni guðs- 
þjónustu í Dómkirkjunni, sem hefst kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavík, 2. júlí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

um meðferð opinberra mála. 

ForsETi ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 47. gr. laga nr. 61 21. maí 1974 um breyting á 

lögum nr. 73 21. júní 1973, um meðferð opinberra mála, hef látið fella ákvæði 
Þeirra laga inn í meginmál laga nr. 73 21. júní 1973, og gefa þau út svo breytt: 

I. KAFLI 

Um það, til hvaða mála lögin taka. 

1. gr. 
Þau mál öll, sem handhafar ríkisvaldsins höfða til refsingar lögum samkvæmt, 

skulu fara eftir ákvæðum laga þessara, nema þau sæti meðferð sérdómstóla, er lög 
þessi taka ekki til. 

2. gr. 
Einnig skulu eftirfarandi mál sæta rannsókn og meðferð samkvæmt lögum 

þessum : 

Í. Mál, sem höfðað er af hálfu ríkisvaldsins til félagsslita samkvæmt ákvæðum 
stjórnskipulaga um félög. 

to Rannsókn út af brotum barna og unglinga, sbr. lög um vernd barna og ungmenna. 

3. Mál til þess að sanna dauða horfins manns. 

4. Mál til sviptingar lögræðis og til brottnáms lögræðissviptingar. 

5. Mál til sviptingar erfðarétti sakir brota erfingja gagnvart arfleifanda eða sam- 
erfingja. 

6. Mál til upptöku eigna vegna brota á landslögum. 

1. Mál til staðfestingar lögbanni við útbreiðslu rita, mynda eða annars slíks, er 
ríkisvaldið hefur látið banna. 

Mál vegna heitinga. 

9. Mál til ógildingar hjúskap. 

10. Mál til ákvörðunar atriða samkvæmt VI. kafla almennra hegningarlaga. 

11. Mál til brottnáms ólögmæts ástands eða til að koma fram viðurlögum fyrir það, 
öðrum en refsingu, enda eigi fyrirsvarsmaður almenningshagsmuna aðild. 

Í2. Rannsókn slysa og annarra ófara eða atriða lögum eða venju samkvæmt eða 
eftir sérstöku boði dómsmálaráðherra. 

3. gr. 
Kröfur borgararéttar eðlis, er al refsiverðri háttsemi rísa, má hafa uppi, rann- 

saka og dæma í opinberu máli samkvæmt ákvæðum laga þessara.
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TI. KAFLI 

Um dómendur í héraði. 

4. gr. 
Sýslumenn utan kaupstaða, bæjarfógetar í kaupstöðum utan Reykjavíkur og 

þeir dómarar aðrir, er skipaðir eru til þess að starfa við þessi embætti, svo og saka- 
dómarar í Reykjavík, rannsaka og fara með opinber mál fyrir dómi og kveða upp 
dóm í þeim. 

Í umdæmum utan kaupstaða, þar sem sérslakur lögreglusljóri er skipaður, 

innir hann af hendi sömu störf í opinberum málum. 

5. gr. 
Ríkissaksóknari getur kveðið svo á, að rannsókn máls og meðferð, annað hvort 

eða hvort tveggja, skuli fara fram í Reykjavík, eða annars staðar á landinu, þar 

sem honum þykir bezt við eiga, enda Þóit það skyldi annars sæla rannsókn og 

meðferð dómara í öðru lögsagnarumdæmi, ef mál er vandasamt eða umfangsmikið. 

Dómsmálaráðherra getur skipað sérstakan dóm, einum eða fleiri dómurum, 

er halda megi dómþing, hvar sem vera skal á Vali ef málið þykir ofvaxið 
hinum reglulega dómanda vegna embættisanna eða af öðrum ástæðum. 

Í Reykjavík geta þrír sakadómarar annað hvort eftir ákvörðun yfirsakadómara 
eða eftir boði dómsmálaráðherra farið með mál eftir rannsókn þess og dæmt það 
í sameiningu, enda þyki vafi vera um mikilsverð sönnunar- eða lagaatriði. 

Dómur getur kvatt tvo kunnáttumenn til dómstarfa með sér í málum, Þar sem 
sérkunnáttu þykir sérstök þörf. 

6. gr. 
Sjó- og verslunardómur starfar að þeim málum, er Í. og 2. tölul. 200. gr. laga 

um meðferð einkamála í héraði greinir. Siglingadómur fer með Þau mál, sem í lög- 

um um eftirlit með skipum segir. Um meðferð þessara refsimála fer eftir lögum 
þessum og ákvæðum 205. og 206. gr. laga um meðferð einkamála í héraði. 

Nú verður það uppvíst í sjó- eða verslanardómsmáli eða ástæða þykir til að 
ætla, að sökunautur hafi einnig framið aðrar refsiverðar athafnir, og skal þá einnig 
rannsaka og dæma þær í beim dómi ásaml sjó- eða verslunarbrotunum. 

     

Fa 
    Nú kemur það upp í almennu re ástæða þykir til að ætla, að söku- 

nautur hafi einnig framið refsivert sjó- eða verslunarbrot, og skal þá rannsókn og 
meðferð þess brots eða þeirra brota sameina rannsókn og meðferð almenna brotsins 
eða almennu brotanna, enda skal þá nefna meðdómendur samkvæmt Í. málsgrein. 

  

7. gr. 
Kirkjudómur fer með refsimál vegna afbrota biskups og presta þjóðkirkjunnar 

út af hneykslanlegu framferði þeirra í embættisathöfnum eða einkalífi, enda sé ekki 

un almenn refsiverð brot að tefla. Forsæti í kirkjudómi skipar viðkomandi héraðs- 

dómari (í Reykjavík sakadómari), en til meðdómenda kveður hann tvo bjónandi 
þjóðkirkjupresta. 

Ákvæði 2. og 3. málsgr. 6. gr. eiga með samsvarandi hætti við mál samkvæmt 

Í. málsgrein. 

8. gr. 
Skylt er hverjum manni, karli sem konu, er fullnægir lögmæltum skilyrðum, 

að taka við kvaðningu héraðsdómara til meðdómendastarfa.
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Undan kvaðningu eru skyldir: 

. Dómarar og ritari hæstaréttar, aðrir embættisdómarar og fulltrúar þeirra. 

2. Ráðherrar og ráðuneytisstjórar. 
Biskup og prestar þjóðkirkjunnar, nema í kirkjudómi. 
Löggiltir málflutningsmenn og fulltrúar þeirra. 
Embættislæknar og ljósmæður. 

. Ríkissaksóknari, vararíkissaksóknari, saksóknarar, sbr. 6. mgr. 20. gr., og full- 
trúar ríkissaksóknara. 

m
o
 

9. gr. 
Almenn skilyrði til meðdómendastarfa eru þessi: 

1. Nægilegur andlegur þroski og andleg og líkamleg heilbrigði. 
2. Óflekkað mannorð. 
3. Lögræði og fjárforræði. 
4. Aldur frá 25—70 ára. 

. Sérþekking á sakarefnum. 

10. gr. 
Um skilyrði meðdómenda til þátitöku í meðferð einstaks máls fer samkvæm 

ákvæðum laga um meðferð einkamála í héraði. 

11. gr. 

Um skyldu og skilyrði meðdómenda samkvæmt 6.—-1I0. gr. dæmir héraðsdómari, 
en skjóta má úrlausn hans til hæstaréttar eftir reglum um kæru til æðra dóms. 
Sama er um forföll meðdómenda. 

12. gr. 
Áður en meðdómandi tekur til starfa fyrsta sinni, skal hann undirrita í þing- 

bók heit að viðlögðum heiðri sínum og drengskap um það, að hann skuli leysa starf- 
ann af hendi, svo sem hann hyggur sannast og réttast og helst að lögum. 

Um greiðslu til meðdómenda fer samkvæmt 2. málsgr. 203. gr. laga um meðferð 
einkamála í héraði. 

13. gr. 

Í málum samkvæmt 4. málsgr. 5. gr., kveður héraðsdómari meðdómendur til að 
Írumprófi loknu eða síðar, ef þá reynist ástæða til. Taka meðdómendur þátt í rann- 
sókn, málsmeðferð og dómsuppsögn. Héraðsdómari stýrir dómi og kveður einn upp 
úrskurði, þá er efni verða til, skipar verjanda, ákveður málshöfðun, gefur út stefn- 

ur, nefnir skoðunar- og matsmenn, spyr sökunaut, heitfestir vitni og spyr þau, 

sér um samningu dóms og afgreiðslu dómsgerða og kemur yfir höfuð fram út á við 
fyrir hönd dómsins. Í fjölskipuðum dómi löglærðra manna framkvæma þeir allir 
þessar athafnir. 

   

  

14. gr. 
Nú missir meðdómanda við, og kveður héraðsdómari þá annan til, er taki við 

máli, þar sem hinn þraut, nema héraðsdómara þyki sérstök ástæða til að endurtaka 
það, sem áður hefur farið fram í málinu. Annars fer sem í 192. gr. laga um meðferð 

einkamála í héraði segir. 

15. gr. 

Dómari getur látið löggiltan fulltrúa sinn framkvæma rannsókn fyrir dómi og 
kveða upp dóma og úrskurði, enda fullnægi hann skilyrðum Í. málsgr. 33. gr. laga 

um meðferð einkamála í héraði. 
Að öðru leyti gilda ákvæði II. kafla laga um meðferð einkamála í héraði, eftir 

því sem við á. 
A 43
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16. gr. 
Málsmeðferð fyrir dómi er opinber, nema dómara þvki ástæður þær, er í 2. mgr. 

segir, standa því í vegi. 
Rannsókn fer fram fyrir luktum dyrum: 

a. ef dómari telur þess þörf til að leiða sannleikann í ljós, t.d. á frumstigi rann- 
sóknar; 

b. til hlífðar sökunaut, þegar sérstaklega stendur á, eða nánustu vandamönnum 
hans, vitnum eða öðrum; 

c. ef sökunautur er undir 18 ára aldri; 

d. af velsæmisáslæðum eða 

e. annars vegna hagsmuna ríkis eða almennings. 
Dómari getur bannað að skýra opinberlega frá atriðum í opinberri rannsókn 

eða að gera uppdrætti eða myndir af mönnum í þinghaldi eða öðru, sem þar fer 
fram eða er til sýnis. 

17. gr. 
Rannsókn opinberra mála og dómsmeðferð að öðru leyti fer fram fyrir saka- 

dómi og á þeim stað og tíma, sem dómari eða dómsformaður ákveður hverju sinni. 
Dómsmálaráðherra getur þó, að fengnum tillögum viðkomandi dómara, ákveðið, að 
sakadóm í kaupstöðum eða kauptúnum, sbr. 2. málsgr. 4. sr., til meðferðar opinberra 
mála skuli halda ákveðna vikudaga og á ákveðinni klukkustund, ef mál eru fyrir 
hendi. 

18. gr. 
Hverju héraðsdómaraembætti utan Reykjavíkur og embætti sakadómara í Reykja- 

vík skal fylgja sakadómsbók, ein eða fleiri, þar sem skrá skal að efni til bað, sem 
fram fer í opinberum málum, nema ræður málflytjenda, og sérstök dómabók, þar 
sem skrá skal dóma í opinberum málum. 

Nú er rannsókn framkvæmd á hendur sökunant vegna margra sakaratriða eða 
á hendur fleiri sökunautum, og skal þá, ef kostur er, skráð þannig í þingbók, að 
síðar megi, þegar eftirrit er tekið úr bókinni, hafa samfellt eftir föngum það. sem 
varðar eitt og sama sakaratriði. Dómsmálaráðherra getur sett nánari fyrirmæli 
um þetta. 

Rétt er að hraðrita eða taka á talvél skýrslur í opinberu máli. 
Ríkissaksóknari skal halda sakaskrá fyrir land allt. Dómsmálaráðherra setur 

fyrirmæli um sakaskrá og sakavottorð. 

19. gr. 
Ritlaun greiðast ekki fyrir eftirrit úr bókum þeim, er í 18. gr. getur, eða fyrir 

eftirrit af skjölum, er til opinbers máls heyra, ef eftirritið er nauðsynlegt til sóknar 
þess eða varnar eða í sambandi við rannsókn þess eða málskot, eða það er veitt til 
þess að koma fram skaðabótakröfu í opinberu máli eða í þágu handhafa ríkisvalds- 
ins. Eftirrit þessi skal í té láta, svo fljótt sem framast er unnt. 

Áð öðru leyti gilda ákvæði Hl. kafla laga um meðferð einkamála í héraði um 
opinber mál, eftir því sem við getur átt. 

III. KAFLI 

Um ákæruvaldið 

20. gr. 
Ríkissaksóknari fer með ákæruvaldið. 
Forseti skipar ríkissaksóknara. Hann skal fullnægja lagaskilyrðum til skipunar 

í dómaraembætti í hæstarétti. Ríkissaksóknari nýtur sömu launa og annarra lög- 
kjara sem hæstaréttardómarar, eftir því sem við verður komið.
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Ríkissaksóknara til aðstoðar eru vararíkissaksóknari, fulltrúar ríkissaksóknara, 
svo og saksóknarar, sbr. 5. mgr. þessarar greinar. Allir skulu þeir hlíta fyrirmælum 
ríkissaksóknara í störfum sínum. 

Vararíkissaksóknari skal fullnægja sömu skilyrðum og ríkissaksóknari til 
skipunar í embætti. Forseti skipar vararíkissaksóknara. Vararikissaksóknari fer með 
vald ríkissaksóknara í fjarveru eða forföllum ríkissaksóknara eftir nánari ákvörð- 
un hans. 

Ef ríkissaksóknari og vararíkissaksóknari anna eigi flutningi mála fyrir dómi 
auk annarra embættisstarfa, þá getur dómsmálaráðherra ákveðið, að við embætti 
ríkissaksóknara skuli starfa einn eða tveir saksóknarar. 

Saksóknarar skulu fullnægja sömu skilyrðum og ríkissaksóknari til skipunar 
í embætti. Forseti skipar saksóknara. 

Annað starfslið til aðstoðar ríkissaksóknara, þ. á m. fulltrúa með lögfræðiprófi, 
skipar dómsmálaráðherra með samþykki ríkissaksóknara. 

Ríkissaksóknari hefur embættisskrifstofu í Reykjavík. 

21. gr. 
Ríkissaksóknari skal hafa sætur á afbrotum, sem framin eru. Hann kveður á um 

rannsókn opinberra mála og hefur yfirstjórn hennar og eftirlit. Getur hann getið 
lögreglumönnum fyrirmæli og leiðbeiningar um framkvæmd rannsóknar og verið 
við hana staddur eða látið fullirúa sinn vera það. Hann höfðar opinber mál, sbr. 
þó 112.— 114. gr., tekur ákvörðun um áfrýiun þeirra og gegnir að öðru leyti þeim 
störfum, sem honum eru falin í lögum. 

Áður en ríkissaksóknari ákveður málshöfðun á hendur opinberum starfsmanni 
fyrir brot í starfi, skal hann jafnan leita umsagnar ráðuneytis þess, sem í hlut á. 
Ráðuneytinu ber að láta ríkissaksóknara í té rökstudda umsögn og tillögur, svo fljótt 
sem verða má, 

Haldast skulu sérákvæði í lögum, þar sem svo er mælt, að dómsmálaráðherra 

kveði á um rannsókn, höfðun og áfrýjun opinberra mála. Þegar svo stendur á, 
gefur dómsmálaráðherra ríkissaksóknara fyrirmæli um rannsókn og aðrar fram- 
kvæmdir og leggur samþykki sitt á ákæruskjal og áfrýjunarstefnu. 

Dómsmálaráðherra hefur eftirlit með framkvæmd ákæruvalds og getur krafið 
ríkissaksóknara skýrslna um einstök mál. 

22. gr. 
Þegar ríkissaksóknari er svo riðinn við mál eða aðila, að hann mætti eigi 

segna dómarastörfum í því, skal hann tilkynna það dómsmálaráðherra. Nú berst 
ráðherra slík tilkynning eða hann fær vitneskju um það með öðrum hætti, og skipar 
hann þá vararíkissaksóknara eða annan löghæfan mann, sbr. 2. mgr. 20. gr., til 
meðferðar þess máls. 

Nú er ríkissaksóknari settur samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, og ákveður 
dómsmálaráðherra honum þá þóknun fyrir starf hans. 

23. gr. 
Nú skal mál því aðeins höfða, að sá krefjist þess, sem misgert er við, og skal 

handhafi ákæruvalds og dómari rannsaka það af sjálfdáðum, hvort sá, er máls- 
höfðunar krefst, er réttur málsaðili. Ef svo þykir ekki vera, skal málshöfðunar 
synja og vísa máli frá dómi, ef það hefur farið til dóms. 

Ef verknaður felur bæði í sér brot, er opinberri málshöfðun skal sæta, og 

brot, er sætir málshöfðun einstaks aðila, gelur ríkissaksóknari höfðað mál fyrir bæði 
s 

brotin, ef sá aðili óskar þess, enda ber þá að dæma þau og ákveða refsingu í einu
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lagi. En láta skal þó mál falla niður fyrir það brot, er einstakur aðili átti sök að, 
ef hann krefst þess, uns dómur er upp kveðinn í héraði. 

24. gr. 
Nú þykir verknaður að vísu refsiverður að landslögum, en þó þykir mega telja, 

að hvorki almenningshagsmunir né almenningsálit krefjist málshöfðunar né refsi- 
dóms, svo sem ef langt er liðið síðan brot var framið, án þess þó að refsikrafa sé 
fyrnd, og sökunautur hefur síðan hegðað sér óaðfinnanlega, ef telja má álit manna 
á verki hafa breytzt sökunaut í hag, síðan refsiákvæði var sett, ef telja má brot mjög 
lítilsvert eða miklar eru málsbætur, brot hefur valdið sökunaut sjálfum sérstaklega 
óvenjulegum þjáningum o. s. frv., og getur þá héraðsdómari sent ríkissaksóknara til- 
lögur um niðurfellingu saksóknar. Ríkissaksóknari getur bæði að tillögu héraðsdóm- 
ara og af sjálfsdáðum lagt til, að saksókn verði felld niður. Dómsmálaráðherra 

ákveður síðan eða gerir tillögu um, hvort neyta skuli heimildar stjórnarskrár eða 
annarra laga, er þar um kynnu að vera sett, um niðurfellingu saksóknar. 

Binda má niðurfelling saksóknar skilyrðum, svo sem að sökunautur sæti eftir- 
liti einstakra manna, félags eða stofnunar, að honum verði komið í vist á góðu 
heimili tiltekinn tíma, að hann fremji ekki refsiverðan verknað tiltekinn tíma, alit 
að fimm árum, neyti ekki áfengra drykkja eða deyfilyfja tiltekinn tíma, greiði til- 
tekna sekt eða bætur, ef því er að skipta o. s. frv. 

IV. KAFLI 

Um varnarþing. 

25. gr. 
Aðalrannsókn opinbers máls fyrir dómi skal bar fara fram, sem varnarþing 

þess er samkvæmt ákvæðum þessa kafla, að svo miklu leyli sem því verður við 
komið. En auk þess skal rannsaka mál þessi fyrir dómi eða utan dóms eftir þörfum, 
þar sem hentugt og nauðsynlegt þykir. 

Dórmara opinbers máls er rétt að sækja eða lála sækja sökunaut í annað lög- 
sagnarumdæmi og láta birta þar stefnur og aðrar tilkynningar án atbeina héraðs- 
dómara þar. 

Nú leikur vafi á því. hvaða héraðsdómari eigi að rannsaka opinbert mál eða 
hvar hagfelldast sé, að rannsókn þess fari fram, og má þá bera þessi atriði undir 
ríkissaksóknara, sem sker úr þvi til fullnaðar. Með sama hætti getur ríkissaksókn- 
ari af sjálfsdáðum kveðið á um það, fyrir hvaða dómi rannsókn skuli fara fram. 

26. gr. 
Nú er einn maður fyrir sök hafður, og má mál þá höfða í lögsagnarumdæmi, 

þar sem brot var framið (brotavarnarþing). Nú er vafasamt, í hvaða lögsagnar- 
umdæmi telja skal brot framið eða eitt eða fleiri brot eru framin í fleirum en einu 

lögsagnarumdæmi, og má þá höfða mál í hvoru eða hverju þeirra, sem hagfelldast 
þykir, 

Nú verður því ekki komið við eða óhagfelli þykir að höfða mál á brota- 
varnarþingi, og má þá mál höfða í lögsagnarumdæmi, þar sem sökunautur kann að 
hafa verið handtekinn, eða þar sem brotið kemst upp eða á heimilis- eða dvalar- 
varnarþingi hans hér á landi, eftir því sem við verður komið eða hagfelldast þykir. 

21. gr. 
Nú er brot framið hér á landi utan allra lögsagnarumdæma og ákvæðum næstu 

greinar hér að ofan verður ekki við komið, og ákveður þá héraðsdómari, hvar mál
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skuli höfðað, en bera má hann það mál undir ríkissaksóknara, enda þoli málið þá bið, 
er þar af verður. 

Ef brot er framið á íslenzku skipi eða flugfari utan íslenzkrar hafnar, má 
höfða mál út af því í lögsagnarumdæmi, þar sem skipið eða flugfarið tekur fyrst 
höfn þar eftir hér á landi, nema ríkissaksóknara þyki hagfelldara að reka það annars 
staðar. Ef ekki hefur þá verið ger reki að málinu, skal fara eftir fyrirmælum 1. 

málsgreinar. 
Nú er brot framið erlendis og sótt verður hér á landi sök út af því, og má þá 

sækja hana þar, sem sökunautur stígur hér fyrst þar eftir á land, nema tíkissak- 

sóknara þyki hentara að reka það annars staðar. Nú hefur þá ekki verið ger reki að 
málinu, og fer þá eftir 1. mgr. 

28. gr. 
Nú eru fleiri menn en einn á refsiverðan hátt riðnir við brot, eitt eða fleiri, og 

skal þá að jafnaði sök sækja í einu lagi á hendur þeim báðum eða öllum, enda þótt 

þeir eigi ekki sama varnarþing samkvæmt ákvæðum undanfarandi greina, bar sem 
sækja má einn þeirra eða fleiri samkvæmt ákvæðum hér að framan. Ef mál hefur 
verið höfðað gegn einum eða fleirum sér í lagi eða sitt í hvoru eða hverju lögsagnar- 
umdæmi, gelur ríkissaksóknari ákveðið, að það eða þau skuli niður falla og söku- 
nautar sóttir í einu máli á sama varnarbingi. Með sama hætti getur hann kveðið 
svo á, að aðgreina skuli mál, er höfðuð hafa verið saman á hendur fleiri en einum 

manni, ef hann telur málin ekki saman eisa eða óhentusra að sækja þau í einu lagi. 
Nú hafa fleiri menn en einn framið brot saman, en sumir þeirra eða allir hafa 

einnig framið önnur brot, og skal þá að jafnaði höfða mál út af öllum brotunum 

í einu lagi. 

29. gr. 
Nú er héraðsdómari í vafa um, á hvaða varnarþinsi mál skuli höfða eða hvort 

höfða skuli mál gegn fleiri mönnum en einum saman, og getur hann þá leitað um 

það fyrirmæla ríkissaksóknara. 
Ríkissaksóknari getur, eftir því sem honum virðist henta, valið á milli brota- 

varnarþings, handtökuvarnarþings og heimilis- og dvalarvarnarþings eða annars 
varnarþings, ef það þykir hentugra til þess að afla sakargagna, til að hraða máli eða 
vegna ráðstafana, sem gera þarf gagnvart sökunaut. Ákvörðunum ríkissaksóknara 
um þessi efni verður ekki haggað í dómi, enda verður málsmeðferð í héraði ekki 

ómerkt af því einu, að mál hafi verið sótt á röngu varnarþingi. 

30. gr. 
Mál samkvæmt 2. gr. laga þessara skal höfða á varnarþingi, sem ríkissaksóknari 

ákveður. 

ðl. gr. 
Ákvæði þessa kafla taka og til þeirra mála, er því aðeins skal höfða, að sá 

krefjist þess, er misgert er við, eftir því sem við getur átt. 

V. KAFLI 

Um lögreglumenn og upphaf rannsóknar. 

32. gr. 
Sýslumenn eru lögreglustjórar utan kaupstaða og bæjarfógetar í kaupstöðum 

ulan Reykjavíkur. Í kauptúnum, þar sem sérstakur lögreglustjóri er skipaður, fer 
hann með lögregluvald. Þar sem sérstakir lögreglumenn eru skipaðir, eru þeir
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lögreglustjóra til aðstoðar. Annars staðar aðsloða hreppstjórar lögreglustjóra. 
Sakadómari í Reykjavík skal stýra rannsóknum opinberra mála þar og fara með 

stjórn þeirra lögreglumanna, sem ætlað er að rannsaka brot, að því er þau störf 
varðar. 

Dómsmálaráðherra setur lögreglumönnum fyrirmæli um rannsókn brota að 

fengnum tillögum ríkissaksóknara, yfirsakadómara og lögreglustjóra í Reykjavík. 

33. gr. 
Hver, sem skipaður er lögreglumaður, skal hafa lokið prófi, er sýni, að hann sé 

þeim kostum búinn og hafi þá kunnáttu, sem nauðsynleg er til starfans. Skulu þeir 
einir valdir til starfans, sem telja má valinkunna og vandaða. Álir lögreglumenn, 

bæði þeir, sem nú eru, og Þeir, er síðar verða skipaðir, skulu vinna svofellt heit: 
Því heiti ég og legg við drengskap minn og heiður, að lögreglumannsstarfa minn 
skal ég rækja með kostgæfni og samviskusemi í hvívetna og vinna að því eftir fremsta 
megni að halda uppi stjórnarskrá lýðveldisins og öðrum lögum þess. 

Dómsmálaráðherra setur reglur um kennslu lögreglumanna, prófkröfur og önnur 

hæfiskilyrði að fengnum tillögum ríkissaksóknara, yfirsakadómara og lögreglustjóra 
í Reykjavík. Saksóknari hefur umsjón með kennslu og prófun lögreglumanna í öllu, 
er lýtur að rannsókn brota. 

Dómsmálaráðherra setur lögreglumönnum erindisbréf. 

34. gr. 
Lögreglumönnum ber að sýna árvekni í starfa sínum og kunna glögg skil á 

ábyrgð þeirri, sem starfa þeirra fylgir. Hlutverk þeirra er að halda uppi lögum og 
reglu, greiða götu manna, þar sem það á við, stemma stigu við ólögmætri hegðun 
og vinna að uppljóstran brota, sem framin eru, og vera rannsóknardómara til að- 
stoðar í hvívetna. Þeir skulu kynna sér þau lög og reglur, sem þeir eru settir til að 
viðhalda, svo sem refsilöggjöf, umferðarlöggjöf, áfengislöggjöf, lögregslusamþykktir 
o. s. frv. Þeir skulu vera kunnugir staðháttum á starfssvæði sínu, svo sem föng eru 

á, og vita skil á brotamönnum og háttum þeirra. Þeim ber að afla sérstakrar 
þekkingar og æfingar í rannsókn vettvangs, þannig að sakargögn fari ekki forgörð- 
um. Kunna skulu þeir að taka skýrslur af mönnum, færa þær skilmerkilega í letur 
og rita greinargóðar frásagnir um atburði í starfa sínum. 

35. gr. 
Nú fá lögreglumenn vitneskju eða rökstuddan grun um, að refsiverð háttsemi, 

er beri undir opinbera ákæruvaldið, hafi drýgð verið í umdæmi þeirra, hvort sem 
það er fyrir kæru eða skýrslu annarra manna eða með öðrum hætti, og ber þeim 

þá að hefja af sjálfsdáðum rannsókn málsins og gera þær ráðstafanir, sem löglegar. 
nauðsynlegar og heppilegar eru til að afla sakargagna og gæta þess, að þau spillist 

ekki, svo og framkvæma hvað eina, er horfir til glöggvunar á málavöxtum og lög 
leyfa, svo sem: 

1. Leita þeirra, sem brot hafa framið eða grunaðir eru um brot, prófa þá m. a. um 
háttsemi og dvalarstaði á þeim tíma, sem brot var framið. 

2. Finna sjónarvotta og heyrnar og aðra, sem skýrslu kunna að geta gefið til skýr- 
ingar sakaratriðum, og prófa þá, svo fljótt sem kostur er, þ. á m. afla sem ná- 

kvæmastrar frásagnar um orð, útlit og háttsemi grunaðs manns, og þess, sem 
kveðst hafa orðið fyrir broti, þegar eftir að það tjáist hafa verið framið. athug: 
fjármeðferð og efnahag grunaðs manns, bæði fyrir brot og eftir, er því er að 

skipta.
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Þegar sannreyna skal, hvort maður endurþekki annan mann, skal hann 

látinn benda á þann mann í hópi manna, ef þess er kostur. 
3. Rannsaka vettvang, gera af honum glöggvan uppdrátt, framkvæma þar mæl- 

ingar, afgirða hann eða teppa umferð um hann í bili og varna þar við röskun 
á ummerkjum, uns vettvangsrannsókn hefur farið fram. 

4. Hafa uppi á munum, sem brot hefur verið framið með eða ætla má til þess 
ákveðna, svo og munum, sem brot hefur komið niður á eða gerðir hafa verið 
með refsiverðum verknaði, og athuga, hvort grunaður maður hefur nokkra 
þá muni í vörslum sínum, er benda til vistar hans á vettvangi. 

6. Athuga, hvort verknaður hefur látið eflir sig merki á mönnum eða munum, svo 
sem á líkama manna, klæðum, hjólför á vegi, merki eftir verkfæri, fingraför 

og fóta, og rannsaka eða láta rannsaka þau. 
6. Hlutast til um sérfræðilega rannsókn á mönnum, munum og vettvangi, eftir 

þvi sem ástæða er til, svo sem blóðrannsókn og aðra læknisrannsókn, efna- og 
eðlisfræðilega rannsókn, leturrannsókn o. s. frv. 

1. Annast töku ljósmynda af vettvangi, mönnum og munum eftir þörfum. 
Gefa skulu lögreglumenn sakadómara í Reykjavík og annars staðar héraðs- 

dómara skýrslu um aðgerðir, svo fljótt sem verða má. 
Nú er svo mælt í lögum, að einstakur maður eigi ákæruvald eða skuli taka 

þátt í því, og skulu lögreglumenn þá tilkynna yfirboðara sínum málavöxtu og gera 
nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda það ástand, sem er, eða til þess, að síðari 
rannsókn megi fara sem heppilegast fram, ef reki verður gerður að málinu sam- 
kvæmt kröfu aðila. 

36. gr. 
Nú fer maður með starfa og brýtur öryggisreglur, sem um hann eru settar, og 

skal lögreglumaður þá tl bráðabirgða varna honum að rækja starfann, m. a. með 
því að taka af honum atvinnuskírteini, slóðva farartæki hans, loka starfhýsi hans 

eða með öðrum viðeigandi hætti, ef það er nauðsynlegt til að afstýra hættu eða brot 
er stórfellt. 

37. gr. 
Við yfirheyrslu, leit, kyrrsetningu muna og aðra rannsókn skal lögreglumaður 

hafa einn greinargóðan og trúverðugan vott hið fæsta, sé þess kostur. 

38. gr. 
Lögreglumenn skulu gæta þess í störfum sínum, að mönnum verði ekki gert 

tjón, óhagræði eða miski framar en óhjákvæmilegt er, eftir því sem á stendur. Ekki 
mega þeir beita sakaðan mann neins konar harðræði fram yfir það, sem nauðsyn- 
legt er til þess að vinna bug á mótþróa hans gegn lögmætum aðgerðum, né á annan 
hátt beita hann ólögmætri þvingun í orði eða verki, svo sem með hótunum o. s. frv. 

Nú telur maður sig sæta ólögmætum harðræðum af hendi lögreglumanns, og á 
hann þá rétt á því að koma fyrir yfirmann lögreglumannsins, svo fljótt sem kostur 
er, og bera fram kvörtun fyrir honum. 

39. gr. 
Lögreglumenn skulu stöðugt miða alla rannsókn sína við það, að leiða hið 

sanna og rétta í ljós í hverju máli, sem þeir hafa til meðferðar, og rannsaka jöfnum 
höndum þau atriði, sem benda til sektar sakaðs manns og syknu. Þeir taka skýrslur 
af grunuðum mönnum og vitnum, áður en til dómara næst, og síðan, eftir því sem 
þörf þykir og dómari ákveður. Lögreglumaður lætur þann, sem hann prófar, fyrst 

gera grein fyrir heiti sínu, aldri, stöðu og heimilisfangi eða dvalarstað. Síðan 
brýnir hann alvarlega fyrir honum að gefa sönn og rétt svör við spurningum og



Nr. 74. 342 21. ágúst 1974. 

draga ekkert undan, er máli kann að skipta, og ganga skal úr skugga um það, ef 
ástæða er til, hvort skýrsla prófaðs manns er reist á sjálfs hans skynjan eða sögu- 
sögn annarra. Þess skal jafnan sætt vandlega, að svör manna við spurningum séu 

skilmerkileg og rétt færð í letur og sem orðréttast, einkum ef um svör grunaðra 

manna er að tefla. 

40. gr. 
Sökuðum manni, sem lögreglumaður yfirheyrir, skal á það bent, að honum sé 

óskylt að svara spurningum, er beinlínis varða brot það, sem hann er grunaður um, 
og jafnframt á það, að þögn hans kunni að verða skýrð honum í óhag. 

Spurningar lögreglumanna skulu vera skýrar, stuttar og ótvíræðar. Ekki meg 

þeir reyna með nokkrum hætti að rugla mann með ósannindum eða á annan hátt, 
þannig að verða kynni til þess, að hann vissi miður en ella, hverju hann svaraði, eða 

til þess, að hann svaraði röngu. Þá mega þeir ekki gefa sökuðum manni fyrirheit 
um iÍvilnanir eða fríðindi, ef hann meðgangi, enda séu slík fyrirheit ólögleg eða það 

sé ekki á valdi þeirra að veita þau. 
Ekki má prófa mann lengur en 6 klukkustundir í einu, enda fái hann að öðru 

leyti nægilegan svefn og hvíld. Skal hverju sinni bókað, hvenær prófun hefst og 
hvenær henni lýkur. 

Lögreglumenn skulu spyrja hvern mann sér án viðurvistar annarra sakaðra eða 

vitna, uns ástæða kann að verða til samprófunar á síðara stigi rannsóknar. 
Nú skal spyrja barn yngra en 16 ára, og skal þá tilkynna það barnaverndarnefnd, 

ef þess er kostur, og getur nefndin þá sent fulltrúa sinn til að vera við yfirheyrsl- 
urnar. 

Nú kann prófaður maður ekki íslensku eða skjali þarf að snúa af íslensku á 
erlent mál eða af erlendu máli á íslensku, og skal þá, ef kostur er og þurfa þykir, 
kveðja löggiltan dómtúlk og skjalþýðanda til aðstoðar. Annars kostar skal fá þann, 
er færastan má telja. 

Lögreglumenn gera skriflegar og nákvæmar skýrslur um rannsókn sína og 
staðfesta þær fyrir dómi samkvæmt ákvörðun dómara. 

41. gr. 
Skylt er mönnum að viðlögðum sektum, ef þeir eru til þess kvaddir og ef þeir 

mega án hættu fyrir líf eða heilsu sína eða vandamanna eða annarra, sem þeir eiga 

að annast, eða án tilfinnanlegs atvinnutjóns, að veita rannsóknardómara og lögreglu- 
mönnum lið í þarfir opinberrar rannsóknar. Svo er manni og undir sama skilorði 
skylt að láta lögreglumönnum í té muni, er hann ræður yfir, í barfir opinberrar 

rannsóknar, svo sem hús og flutningatæki, en hafa skal hann endurgjald fyrir verk 

og annað, er hann lætur lögreglumönnum í té samkvæmt þessari grein, og fer um 

það sem um annan sakarkostnað. 

Undanþegnir skyldunni eru nánustu vandamenn sökunauts. 

42. gr. 
Nú telur sakadómari eða lögreglustjóri ekki ástæðu til þess að sinna fram- 

kominni kæru eða til að halda áfram rannsókn út af henni, og er honum þá skvlt 

að láta kæranda í té skriflega ályktun sína þar um ásamt skjölum eða eftirriti af 
skjölum þeim, er málið varða. Og getur kærandi þá borið málið undir ríkissak- 
sóknara, sem tekur ákvörðun um, hvort kæru skuli sinnt eða rannsókn haldið áfram. 

Nú hafa lögreglumenn framkvæmt rannsókn á hendur tilteknum sökuðum 
manni, en ekki hafa sakaratriði eða sakargögn þótt nægileg til ákæru, og á þá eigi 

að halda rannsókn áfram eða taka hana upp af nyju gegn þeim manni, nema ný
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sakargögn séu fram komin eða þau séu líkleg til að koma fram, enda sé refsi- 
krafa þá eigi fyrnd að lögum eða saksókn niður felld samkvæmt ákvæðum stjórnar- 

skrárinnar. Þó gildir áðurgreint ákvæði ekki, ef rannsókn má telja líklega til 
styrktar skaðabótakröfu vegna brots, ef það þykir standa aðila á nægilega miklu 
að koma fram skaðabótakröfu sinni. 

Nú hefur rannsókn gegn sökuðum manni verið felld niður, og á hann þá rétt 
á vottorði sakadómara eða lögreglustjóra um það. 

VI. KAFLI 

Um hald á munum. 

43. gr. 
Leggja skal hald á muni, sem ætla má, að hafi sönnunargildi í opinberu máli, 

þeirra hefur verið aflað á refsiverðan hátt eða ætla má, að þeir verði gerðir upptækir. 
Til muna í þessu sambandi teljast einnig skjöl. 

44. gr. 
Hald má leggja á bréf, símskeyti og aðrar sendingar og muni, sem eru Í vörslum 

pósts og síma, enda sé það gert til rannsóknar á ætluðu broti, er varðað getur 100 000 
króna sekt, og heimilt væri að kyrrsetja og athuga slík skjöl og muni, ef komin væri 
í hendur viðtakanda. Tilkynna skal sendanda og viðtakanda tökuna, ef þeir hafa 
ekki verið viðstaddir. Dómari kveður á með úrskurði um rannsókn á efni slíkra 
skjala og sendinga. 

45. gr. 

Hverjum, sem löglega handtekur sakaðan mann, framkvæmir rannsókn á vett- 

vangi, gerir leit í húsum eða annars staðar eða leit á mönnum, er rétt að leggja hald 
á muni, sem þá finnast og telja má til sakargagna. En tilkynna skal þetta dómara, 

svo fljótt sem verða má. 

46. gr. 
Í þarfir rannsóknar brots má loka herbergjum eða húsum, afgirða ákveðin 

svæði eða varna mönnum för um þau, gefa út bann við að taka muni úr ákveðnu 

takmarki o. s. frv. 

47. gr. 

Dómari getur, þegar öryggi ríkisins krefst þess eða um mikilsverð sakamál er 
að ræða, úrskurðað hlustanir í síma, sem sökunautur hefur eða ætla má hann nota. 

VII. KAFLI 

Um leit. 

48. gr. 

Nú er rannsókn háð vegna brots, er varðað getur annað hvort 100 000 króna sekt 
eða sekt og upptöku eignar, og er þá rétt að gera leit í húsum sakaðra manna, 
seymslustöðum, hirslum, skipum og öðrum farartækjum að munum, sem hald skal 
á leggja, eða annars til öflunar sakargagna. 

Leit má gera hjá öðrum mönnum en sökuðum, þegar slíkt brot hefur verið 
framið þar eða sakaður maður handtekinn eða gildar ástæður eru til að ætla, að 
þar finnist munir, sem hald ber að leggja á, eða Önnur sakargögn, þar á meðal bækur, 

bréf og önnur skjöl. 

A 44
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49. gr. 
Leit að manni, sem handtaka skal eða leiða á fyrir rannsóknara eða dómara, 

má gera í húsi hans og húsum annarra manna, ef gild ástæða er til að ætla, að sá, 
sem leitað er, haldi sig þar. 

50. gr. 
Í húsakynnum, sem opin eru almenningi, og í húsum, þar sem lausungarlýður 

og brotamenn venja komur sínar, má leit gera, er þörf þykir, þótt eigi sé fullnægt 
skilyrðuin 48. og 49. greinar. 

öl. gr. 
Leit samkvæmt 48. og 49. gr. skal ákveðir í úrskurði dómara. Þó er lögreglu- 

mönnum jafnan rétt að framkvæma leit af sjálfsdáðum, ef bið eftir úrskurði dómara 

veldur hættu á sakarspjöllum. 

52. gr. 
Húsráðanda eða staðar, þar sem leit er gerð, skal veiltur koslur á að vera við- 

staddur leitina, ef unnt er. En ef hann er fjarverandi, skulu heimilisfastir vensla- 

menn hans, þjónar eða aðrir til þess kvaddir. 

53. gr. 
Leit má framkvæma á hvaða degi, sem vera skal, og á öllum tímum sólarhrings, 

ef hán þolir ekki bið. 

54. gr. 
Leit á manni og líkamsskoðun má gera, ef hann er sakaður um brot, er varðað 

getur 100 000 króna sekt eða sektum og upptöku eigna. Má m.a. taka honum blóð og 
framkvæma á honum aðra þá rannsókn, er gerð verður á honum heilsu hans að 
meinalausu. 

55. gr. 
Á öðrum en sökuðum manni má leit gera, ef ástæða er til að ætla, að hann hafi 

á sér muni, er hald skal á leggja, eða vitneskja fáist við leitina um sakaratriði, enda 
geti brot það, sem rannsakað er, varðað 100 000 króna sekt eða sekt og upptöku eigna. 

56. gr. 
Um leit og líkamsrannsókn samkvæmt 54. og 55. gr. skal kveðið á með úrskurði 

dómara. Þó er lögreglumanni rétt að ákveða slíka rannsókn, ef henni má eigi fresta, 
uns úrskurður dómara er fenginn. 

Leit og líkamsrannsókn á konum skal framkvæmd af konum eða lækni, ef þvi 
er að skipta. 

57. gr. 
Af mönnum má taka myndir og fingraför í þarfir opinberrar rannsóknar. 

58. gr. 
Haldast skulu sérákvæði í lögum um leit í húsum og á mönnum, svo og um 

líkamsrannsóknir. 

VINI. KAFLI 

Um handtöku. 

59. gr. 

Rétt er dómara jafnan að gefa skipun um handtöku grunaðs manns, er það má 
telja nauðsynlegt vegna rannsóknar máls. Slíka skipun getur dómari þó ávallt gefið,
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ef maður sinnir ekki að nauðsynjalausu kvaðningu um að koma fyrir lögreglumann 
eða dómara. 

Rétt er dómara að gefa út handtökuskipan, birta hana opinberlega og skora á 
hvern sem er að framkvæma hana: 

1. Ef handtekinn maður víkur úr gæslu eða refsivist eða maður brýtur bann dómara 
við för úr ákveðnu marki eða firrir sig eftirliti, sem dómari hefur sett honum. 

2. Ef ókunnugt er um dvalarstað manns, sem sakaður er um brot, sem varðað 

getur 100 000 króna sekt eða 6 mánaða refsivist. 

60. gr. 
Heimilt er einslökum manni að handtaka mann: 

1. Ef dómari hefur skipað handtöku samkvæmt 59. gr., 2. mgr. 
2. Ef hann stendur mann að háttsemi, sem varðað getur refsivist og sætir opin- 

berri ákæru. 
3. Ef maður ærist á almannafæri eða veldur þar hneyksli. 

Handtekinn mann skal tafarlaust leiða fyrir lögreglumann eða dómara. 

Gl. gr. 
Skylt er lögreglumönnum að handtaka mann eftir skipun dómara. Þeim er og 

rétt að taka mann fastan án dómsúrskurðar: 
1. Ef þeir standa hann að refsiverðri hegðun, enda sæti brotið opinberri ákæru. 
2. Ef maður er grunaður um brot og gefur ekki lögreglumanni skýrslu um nafn 

sitt og heimilisfang eða reikar um heimilislaus. 
3. Ef það þykir nauðsynlegt grunuðum manni eða öðrum til varnar. 
4. Ef það þykir nauðsynlegt til þess að aftra grunuðum manni frá því að spilla 

sakargögnum eða fara úr lögsagnarumdæmi eða torvelda rannsókn máls að öðru 
leyti, enda megi telja varhugavert að bíða skipunar dómara. 

5. Ef maður hefur leyfislaust farið úr gæslu eða firrt sig eftirliti, sem honum 
hefur löglega verið sett. 

6. Ef maður hefur ekki forfallalaust gegnt kvaðningu lögreglumanns til að gefa 
skýrslu í opinberu máli. 

7. Ef maður ærist á almannafæri eða veldur þar hneyksli, eða hefur hér ekki 
landvistarleyfi. 
Lögreglumaður skal hverju sinni meta, hvort nauðsyn sé handtöku þegar í stað. 

t. d. vegna hættu á undanskoti sakargagna, flótta sakaðs manns, framhaldi refsi- 
verðrar háttsemi o. s. frv. 

Alþingismenn má ekki taka fasta, meðan Alþingi stendur, nema þeir séu staðnir 
að glæp. 

62. gr. 
Rétt er lögreglumönnum án dómsúrskurðar að leita manns, sem handtaka skal, 

á heimili hans, í sjálfs hans húsi eða skipi, eða í húsi, sem stendur opið almenningi, 
svo og Í öðrum húsum eða skipum, ef honum er veitt þangað eftirför, eða hætta er 

á því, að hann spilli sakargögnum eða komi sér undan, ef beðið er dómsúrskurðar. 

63. gr. 
Mann, sem tekinn hefur verið fastur, skal leiða fyrir dómara án undandráttar, 

enda sé hann ekki þegar látinn laus eða fluttur aftur í gæslu, sem hann hefur sætt 
samkvæmt dómsúrskurði. Nú verður handtekinn maður, sem sakaður er um refsi- 
vert athæfi, ekki þegar í stað leiddur fyrir dómara, og er þá heimilt að hafa hann 

í haldi, uns til dómara næst, enda sé kyrrsetning hans og einangrun nauðsynleg 
vegna rannsóknar málsins, svo sem vegna hættu á því, að hann beri sig saman við
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samseka menn eða vitni, spilli sakargögnum, skjóti þeim undan eða komi sjálfum 
sér undan. 

Nú hafa lögreglumenn handtekið mann, án þess að hann sé sakaður um refsi- 

verða hegðun, sbr. 7. tl. 61. gr., og skal þá tilkynna dómara handlökuna tafarlaust, 

enda geri hann þá viðeigandi ráðstafanir, svo tljólt seim verða má. 

64. gr. 
Þess ber lögreglumönnum að sæta eftir föngum, þar á meðal með leit á manni 

án dómsúrskurðar, að maður, sem tekinn hefur verið fastur, geti ekki unnið tjón 
á sjálfum sér, og að hann hafi þá aðbúð, að ekki verði heilsu hans eða lífi hætta 

búin, meðan hann er í gæslu. Sjúka menn, þungaðar konur eða konu, sem hefur 

barn á brjósti, skal ekki láta í venjulega fangaklefa, heldur veita þeim þá aðbúð, 
sem þeim hæfir. Sömu meðferð skal að jafnaði hafa á börnum undir 16 ára aldri. 

Ákvæði 2. mgr. 88. gr. eiga hér við. 

65. gr. 
Lögreglumönnum er rétt að taka grunaða menn undir gæslu án handtöku, þar 

á meðal banna þeim för úr ákveðnu takmarki um stund eða fela öðrum eftirlit 
með þeim. 

IX. KAFLI 

Um gæsluvarðhald og aðra gæslu á sökunaut. 

66. gr. 
Þá er handtekinn maður hefur verið leiddur fyrir dómara, skal hann, nema 

sökunautur hafi þegar verið látinn laus, innan sólarhrings leggja rökstuddan úr- 

skurð á það, hvort sökunautur skuli settur í varðhald eða ekki. Nú hefur söku- 
nautur ekki verið tekinn fastur, og getur þá dómari þegar í frumprófi ákveðið, að 
hann skuli setja í varðhald. Svo getur dómari, á hvaða stigi rannsóknar sem er, 
ákveðið, að varðhaldi skuli beita, og sömuleiðis látið sökunaut lausan úr varðhaldi, 

jafnskjótt sem honum þykir ástæðulaust að beita því lengur. Gæzluvarðhaldi skal 

jafnan markaður ákveðinn tími, sem dómari getur þá stytt eða lengt með úrskurði 
annan ákveðinn tíma, ef ekki þykir fært að láta sökunaut lausan. 

67. gr. 
Mann má því aðeins setja í gæsluvarðhald, að ástæða þyki til þess að ætla, að 

hann hafi gerst sekur um refsiverða hegðun. Gæsluvarðhaldi skal að jafnaði beita: 

1. Ef ætla má, að sökunautur muni torvelda rannsókn málsins, ef hann hefur 

Óskert frelsi sitt, svo sem með því að afmá merki eftir brotið eða merki, er í 
sambandi við það standa, skjóta undan munum eða öðrum sögnum, er brotið 
varða, hafa áhrif á vitni eða samseka. 

2. Ef sökunautur hefur strokið, falið sig eða farið út úr ákveðnu marki eða gert 

tilraun í þá átt, eða líklegt þykir, að hann muni gera það, eða hann hefur ekki 

sinnt kvaðningu dómara. 
3. Ef sökunautur reikar um án þess að hafa fast heimili eða dvalarstað, svo að 

vitað sé, ef telja má, að hann hafi ekki möguleika til bess að hafa löglega ofan 
af fyrir sér, eða ef hann er útlendingur og sennilegar skýrslur vantar um hann 

sjálfan eða heimilisfang hans. 
4. Ef ætla má, að brot hans varði að minnsta kosti tveggja ára fangelsi. 
5. Ef ætla má, að hann haldi áfram brotum, ef hann er látinn vera laus, meðan 

máli hans er ekki lokið.
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Ef varðhald má telja nauðsynlegt til þess að verja aðra fyrir árásum sökunauts 
eða hann fyrir árásum eða áhrifum annarra manna. 

Enn fremur má setja þann í varðhald, er heitast hefur við annan mann, ef 

það telst nauðsynlegt til að verja aðra fyrir árásum þess, er fyrir þeim sökum 
er hafður. 

68. gr. 
Ef sökunautur er fyrir dómi, þegar úrskurður um gæsluvarðhald er kveðinn 

upp. þá skal honum þegar birtur þar úrskurðurinn. Annars kostar skal láta lög- 
reglumann þegar birta honum úrskurðinn, og ef því er að skipta, taka hann fastan 
og setja hann í varðhald. Eftirrit af úrskurði skal, þegar þess er krafist, láta í lé, 
svo fljótt sem unnt er, og ekki síðar en sólarhring þar frá. 

69. gr. 
Gæsluvarðhaldi má ekki beita: 
Ef brot það, sem um er að tefla, getur ekki að lögum varðað þyngri refsingu 
en sektum eða varðhaldi. 
Ef sökunautur er alþingismaður, meðan Alþingi er háð eða meðan fundafrestun 
stendur, enda hafi hún ekki verið ákveðin í senn lengur en 14 daga. Þetta gildir 
þó ekki, ef þingdeild hans leyfir gæsluvarðhald eða alþingismaður hefur verið 
staðinn að glæp. 

Ef sökunautur er innan 16 ára aldurs. Í stað varðhalds skal hann með úrskurði 
falinn forsjá barnaverndarnefndar (skólanefndar), er komi honum fyrir á góðu 
heimili, eða fái honum aðra viðunandi gæslu eftir þörfum. 
Sjúklinga og vanfærar konur eða konur með barn á brjósti skal úrskurða til 

geymslu eftir læknisráði á spítala eða öðrum viðeigandi stað með þeim hætti, 
að heilsu þeirra sé borgið. 

70. gr. 
Gæslufangar sæta þeirri meðferð, sem nauðsynleg er til þess að gæslan komi 

að gagni og Sóð regla haldist í varðhaldinu, en varast skal, svo sem kostur er, að 
beita þá hörku eða harðýðgi. 

Um gæsluna gilda annars þessar reglur: 
Gæslufangar skulu ekki hafa lakara viðurværi en refsifangar. Þeim er heimilt 
að útvega sér sjálfir og taka við fæði og öðrum persónulegum nauðsynjum, 
þ. á m. fatnaði, að svo miklu leyti, sem það fer ekki í bága við öryggi og góða 
reglu í varðhaldinu. 
Gæslufangar skulu að öllum jafnaði látnir vera í einrúmi, og ekki skulu þeir 
gegn vilja sínum hafðir með refsiföngum. Eisi skulu gæslufangar yngri en 18 
ára hafðir með eldri föngum. 

Dómari ákveður, hvort og að hve miklu leyti gæslufangi megi hafa samband 

við aðra menn en fangaverði og hvernig eftirliti skuli haga, ef slíkt samband 

er leyft, enda sé þess jafnan gætt, að leyfa gæslufanga ekki samband við menn, 
ef ætla má það varhugavert vegna rannsóknarinnar. Bétt er að verða við ósk- 

um gæslufanga um að hafa samband við lækni og prest, ef þess er kostur. 
Bréf, skeyti eða önnur skjöl frá gæslufanga eða til hans lætur dómari athuga 
og kyrrsetja, ef nauðsyn þykir vegna rannsóknar eða ef efni þeirra er ósæmi- 
legt, en gera skal sendanda viðvart um kyrrsetningu, ef því er að skipta. 
Gæslufanga má skylda til að ræsta og hirða klefa sinn eftir fyrirmælum dóm- 
Ara. 

Gæsluföngum er heimilt að útvega sér vinnu, sem samrýmist Öryggi og sóðri 
reglu. Bóka mega þeir afla sér með samþykki fangavarðar. 
Dómari getur svipt gæslufanga fríðindum, er honum hafa leyfð verið sam-
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kvæmt ákvæðum greinar þessarar, ef hann misnotar þau eða verður sekur um aga- 

brot. 
Gæslufangi getur borið fram kvörtun fyrir dómara undan meðferð fangavarðar 

á sér. 

71. gr. 
Nú hefur dómari ákveðið að setja sökunaut í gæsluvarðhald, og getur söku- 

nautur þá, ef dómari telur það nægilega tryggt, fengið að halda frelsi sínu að ein- 
hverju leyti eða öllu gegn tryggingu, er hann eða aðrir setja, eða gegn ábyrgð annarra 
manna, venjulega búsettra á landi hér, er dómari lekur gilda. Yfirly singu um trygg- 

ingu eða ábyrgð bókar dómari í þingbók og lætur viðkomendur undirrita þá bókun 
eða hann lætur þá gefa út sérstakar skriflegar yfirlýsingar. Ef trygging er sett, þá 
ber dómara að gera nauðsynlegar ráðstafanir lögum samkvæmt til verndar hennar 
gagnvart sökunaut og öðrum mönnum. Ef munir eru settir að handveði, ber dómara 
að geyma þá á tryggum stað. 

Trygging eða ábyrgð skal miða við ákveðna fjárhæð, og skal vera tilskilið, að 
þeirri fjárhæð skuli vera fyrirgert til ríkissjóðs, ef sökunautur fer úr marki því, 
er dómari setur honum, án leyfis dómara. 

Nú brýtur sökunautur boð dómara um dvöl í ákveðnu takmarki, og skal þá af 
tryggingarfé eða ábyrgðarfé greiddur skaði sá, er sökunautur hefur verið dæmdur 
til að greiða, ef með þarf. Ef sökunautur kemur af sjálfs sín vilja fyrir dómara 
innan mánaðar frá því, er hann braut boð dómara, getur dómari ákveðið, að trygg- 

ingu eða ábyrgð sé þó ekki fyrirgert, nema að því leyti sem það brot hans hefur 
valdið sérstökum kostnaði. 

Sökunautur skal fá tryggingu leysta, ef hann kýs heldur að fara í gæsluvarð- 
hald. Trygging eða ábyrgð, er annar maður selur, skal leyst, ef hann krefst þess og 

sökunautur hefur ekki brotið boð dómara um vistarmark hans. Svo fellur trygging 
eða ábyrgð niður, ef dómari ákveður allí að einu að selja sökunaut í varðhald eða 
sökunautur andast, rannsókn lýkur án málshöfðunar og þegar úrslitadómur er 

um málið genginn. 
Ágreining vegna tryggingar eða ábyrgðar úrskurðar dómari, og má skjóta þeim 

úrskurði með kæru til æðra dóms eða með áfrýjun opinbera málsins sjálfs. 

72. gr. 
Hvort sem trygging eða ábyrgð er selt eða ekki, getur dómari lagt fyrir söku- 

naut að halda sér í ákveðnu takmarki (hreppi, kaupstað, lögsagnarumdæmi o. s. 
frv.) eða komið honum tl dvalar og gæslu á ákveðnu heimili með meiri eða minni 
takmörkunum á frelsi hans. Þar sem fangahúss er ekki kostur, er hverjum, sem 
er þess megnugur að áliti dómara, skylt að takast á hendur vist og gæslu fanga, nema 
hann megi teljast hættulegur lífi manna eða heilbrigði. Ef því er að skipta, ber 
dómara að gera aðrar viðeigandi ráðstafanir til geymslu fangans, svo sem varð- 
veislu á honum í aðgreindum, nægilega traustum klefa, ef ekki er fangahús til ráð- 
stöfunar o. s. frv. 

Ákvörðun sinni um gæslu sökunauts samkvæmt þessari grein getur dómari 
breytt, hvenær sem honum þykir ástæða til. 

X. KAFLI 

Almennar reglur um rannsókn opinberra mála fyrir dómi. 

73. gr. 
Héraðsdómari getur, hvenær sem honum þykir nauðsynlegt eða heppilegt, hafið 

réttarrannsókn í opinberu máli, hvort sem mál hefur verið kært til hans eða ekki.



21. ágúst 1974. 349 Nr. 74. 

Ef grunaður maður hefur verið tekinn fastur, ber héraðsdómara að setja dóm, svo 

fljótt sem unnt er, eftir að hann hefur fengið vitneskju um handtökuna. Í hinu 
fyrsta þinghaldi (frumprófi) skal dómari reyna eflir föngum að ganga úr skugga 
um sekt eða sýknu sökunauts. Lýkur dómari þegar rannsókn, ef hann telur það 
koma fram, að sökunautur muni sýkn vera, hvort sem það er af því, að refsikrafan 
er fyrnd, sýnt er, að ekki er um refsivert brot að tefla, o. s. frv. Sama er, ef hann 

telur víst, að máli hljóti að verða vísað frá dómi vegna aðildarskorts opinbera 
ákæruvaldsins. Annars kostar heldur hann rannsókn áfram, þar til honum þykir 
það, sem máli skiptir, rannsakað til fullrar hlítar eða örvænt þykir, að rannsókn 
muni bera árangur. Dómara ber að rannsaka af sjálfsdáðum og sjálfstætt öll sakar- 
atriði, enda þótt lögreglumenn hafi áður rannsakað og gert skýrslu um þau atriði. 
Nú hefur sökunautur játað á sig brot. og skal dómari þá allt að einu prófa það, hvort 
sú játning er sannleikanum samkvæm. 

Nú æskir ríkissaksóknari, sækjandi, sökunautur eða verjandi rannsóknar á 
tilteknum sakaratriðum, og skal dómari þá taka slíka málaleitun til greina, enda 
megi ætla, að sú rannsókn geti skipt máli. 

Dómari skal framkvæma ráðstafanir þær, sem í 36. gr. getur, ef skilyrði eru til, 
svo og kveða á um framhald þeirra, ef lögreglumenn hafa gert þær. Haldast skulu 
þessar ráðstafanir, uns dómur gengur, ef því er að skipta, en felldar skulu þær 
niður, jafnskjótt sem úr er bætt, þar sem það á við, eða rannsókn eða málshöfðun 
er látin falla niður. 

TA. gr. 
Dómari getur borið undir ríkissaksóknara, hvort rannsókn skuli hefja eða 

fram halda, og tekur þá ríkissaksóknari ákvörðun um það atriði. Ríkissaksóknari 
getur af sjálfsdáðum farið þess á leit við dómara, að hann hefji rannsókn eða 
haldi áfram þegar hafinni rannsókn. Ef dómari telur, að krafa ríkissaksóknara 
verði eigi tekin til greina, með því að skilyrði laga um refsingu í því máli skorti, 
svo sem vegna þess að eigi sé um refsiverða háttsemi að tefla, refsikrafa fyrnd, 
ákæruvaldið bresti aðild o. s. frv., þá veitir dómari ríkissaksóknara kost á að skýra 
málið og kveður síðan upp úrskurð um, hvort taka skuli kröfu ríkissaksóknara 
til greina. Samsvarandi gildir, þegar rannsóknar er krafist í málum, er greinir í 
3. málsgr. 21. gr. 

75. gr. 
Dómara ber að rannsaka öll atriði, er varða sekt sökunauts eða sýknu eða hon- 

um kynni að verða til málsbóta eða refsiauka, svo sem: 
Í. Verknaðinn sjálfan, er framinn hefur verið eða ætla má, að framinn hafi verið, 

stað og stund, og öll nánari alvik, er ætla má, að máli skipti, svo sem það, á 
hverjum eða hverju brot hefur niður komið, sem hvaða hætti Það hefur verið 
framið, hvort um fullframið brot eða tilraun sé að tefla, hversu langt tilraun 
hafi verið komin o. s. frv., sbr. 35. gr. 

2. Það allt, er sökunaut sjálfan varðar, svo sem: 
a. Hugarfar hans (ásetning, gáleysi), er hann framdi brotið, hvatir hans og 

tilgang, ef þau atriði skipta máli, o. s. frv. 
b. Aldur hans. Og skal hann venjulega sanna með fæðingarvottorði sökunauts, 

ef þess er kostur málinu án verulegrar tafar. Annars kostar má láta skýrslu 
sökunauts nægja, enda lýsi þá dómendur og þingvottar áliti sínu á því, hvort 
sú skýrsla samrýmist útliti hans og öðrum kunnum staðreyndum, ef dómara 
þykir þess þörf. 
Hegðun undanfarið. Og skal það atriði sanna með sakavottorði og öðrum 
gögnum, sem fyrir hendi kunna að vera. 

c
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d. Þroski, andlegur og líkamlegur, heilbrigðisástand hans, andlegt og líkamlegt, 
fyrr og síðar, menntun, uppeldi, efnahagur og aðrar ástæður o. s. frv., eftir 
því sem þörf virðist krefja. Ef ástæða þykir til, skal leggja sökunaut undir 

viðeigandi læknisrannsókn í þessu skyni. 
e. Hegðun og hugarfar sökunauts, eftir að hann framdi brotið eða brotin, svo 

sem það, hvort hann hefur séð eftir því, boðið fram bætur eða á annan hátt 
leitast við að sera yfirbót, eða hvort hann hefur reynt að dylja brotið, neytt 
hagnaðar af því, reynt að torvelda rannsókn þess o. s. frv. 

f. Ef um tilraun er að tefla, hvort hann hafi horfið sjálfkrafa frá henni, eða 
hvort brot hefur ekki orðið fullframið af öðrum ástæðum. 

g. Ef fleiri menn en einn eru við brot riðnir, þá ber eftir föngum að rann- 
saka, hvern þátt hver (hvor) um sig hafi átt í því, svo sem það, hver (hvor) 

hafi átt upptökin og hvaða ráðum hafi verið beitt í því efni. 

76. gr. 
Dómari lætur lögreglumann eða einn stefnuvott tilkynna sökunaut og öðrum 

þinghöld með hæfilegum fyrirvara, enda nægir, að næsta þinghald sé tilkynnt í þing- 
haldi þeim, sem þar eru viðstaddir. Nú er sökunaulur í gæslu, og skal honum þá 
gert kleift að koma fyrir dóm. 

71. gr. 
Dómari kynnir sér rannsókn lögreglumanna eftir föngum, áður en hann hefur 

prófun á sökunaut eða öðrum, enda lesi hann ekki fyrir þeim skýrslur lögregiu- 
manna, iyrr en hann hefur spurt þá um þau sakaratriði, er hann telur á því stigi 
rannsóknar ástæðu til að spyrja um. Ef skýrslu fyrir lögreglumönnum og skýrslu 
fyrir dómi ber á milli, bendir dómari aðilum á ósamræmið, þegar hann telur 

það henta. 
Þeir menn, sem spurðir eru fyrir dómi í rannsókn opinbers máls, eiga rétt á að 

fá vitneskju um það af dómara, þegar mál er orðið svo skýrt, að honum er þess 
kostur, hvort þeir eru spurðir vegna grunar þeim á hendur um brot eða kvaddir 
vitnisburðar. Ef dómari kveður mann yfirheyrðan vegna grunar á honum um refsi- 
verða hegðun, þá er honum óskylt að svara spurningum dómarans, er þá hegðun 
varða, enda ber dómara að benda sökunaul á þetta, þegar er efni standa til, og jafn- 

framt á það, að þögn hans kunni að verða skýrð honum í óhag. 
Nú kýs sökunautur að svara spurningum dómara, og skal þá bóka svörin ná- 

kvæmlega og orðrétt eða taka þau á talvél, ef ætla má, að orðalag sökunauts skipti 

máli. Bókanir skal bera undir sökunaut, skrá síðan breytingar og athugasemdir, 
sem sökunautur vill gera við bókun á svörum sínum, lesa bær bókanir upp fyrir 
honum og geta þess að lokum, hvort hann hafi viðurkennt bókanir réltar eða ekki. 

Ákvæði 38. og 40. gr. gilda um rannsókn fyrir dómi að breyttu breytanda. 
Þó er dómara rétt að láta sökunaut hlýða á prófun vitnis eða matsmanns og gæta 
þar réttar síns, enda sé ekki ástæða til að ætla, að sökunautur kunni að hafa þau 
áhrif á vitni eða matsmann, að það eða hann segi ekki afdráttarlaust sannleikann, 

eða návist hans kunni að torvelda rannsókn málsins, svo sem vegna færis söku- 

nauts til undanskots sakargagna eða til þess að dylja sannleikann með öðrum 

hætti. 
Dóinari samprófar sökunauta, er honum þykir hættulaust, að rannsókn tor- 

veldist þess vegna, til þess að fá samræmi milli skýrslna þeirra, ef þess er kostur, 
eða staðfestingu á þeim. Ef með mál er farið samkvæmt 130. gr., er rétt að fresta 
samprófun, nema hætta sé á, að sakargögn fari annars forgörðum. 

78. gr. 
Dómari kynnir sökunaut efni þeirra skjala, er varða gögn í opinberu máli, begar
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er honum þykir það mega verða án hættu á því, að vitneskja sökunauts þar um 

verði notuð til þess að torvelda eða seinka rannsókn máls, og ávallt eigi síðar en Í 

lok rannsóknar. 

XI. KAFLI 

Um sækjanda og verjanda. 

79. gr. 

Nú sætir mál sókn og vörn fyrir héraðsdómi eftir málshöfðun, sbr. 190. gr, 

og sækir þá ríkissaksóknari málið, en falið getur hann þó sókn þess vararíkissak- 

sóknara, saksóknara eða fulltrúa sínum, er fengið hefur til þess löggildingu dóms- 

málaráðherra. Heimilt er einungis að löggilda fulltrúa, er fullnægja skilyrðum til 

skipunar í héraðsdómaraembætti, hafa fengið leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi eða fullnægja skilyrðum til þess að fá slík leyfi. Heimilt er og ríkissaksóknara 

að skipa sækjanda máls einhvern hæstaréttarlögmann eða héraðsdómslögmann, enda 

hafi sá fengið löggildingu dómsmálaráðherra til sóknar opinberra mála í héraði. 

Ekki má sækjandi vera nokkur sá, er gerði dómara óhæfan til að fara með mál, 

né heldur sá, er vegna afstöðu sinnar bil máls eða aðila væri óhæfur dómari í 

því máli. 
Hlutverk sækjanda er að stuðla að því, að hið sanna og rélia komi í ljós og yfir 

höfuð að létta dómara starfið með málflutningi sínum. Honum ber, þegar er hann 

hefur fengið skjöl málsins, að athuga gaumgæfilega. hvort rannsókn um einstök 

alriði kunni að vera áfátt, og benda dómara tafarlaust á það til þess að úr því verði 

bætt. Í flutningi málsins skal hann lýsa staðreyndum skilmerkilesa og án allra 

óþarfa málalenginga og draga fram öll atriði, sem máli skipta, sbr. 75. gr. Lagaatriði 

ber honum að greina stutt, ljóslega og hlutlægt. Loks skal hann leiða ályktanir sínar 

af því, sem hann hefur með greindum hætti fram flutt. 

Skipuðum sækjanda ber þóknun fyrir starf sitt eftir ákvörðun dómara. 

  

80. gr. 

Nú er farið með mál samkvæmt 79. gr., og skal þá jafnan skipa verjanda. 

Eftir ósk sökunauts skal skipa honum verjanda: 

Meðan hann sætir gæsluvarðhaldi. 

Ef hann er sakaður um brot, er að lögum getur valdið honum missi þjóðfélags- 

réttinda, svo sem missi stöðu, kosningarréttar eða kjörgengis. alvinnuréttinda 

o. s. frv. 

3. Ef brot getur varðað 50 000 króna sekt eða tveggja mánaða refsivist eða hefur 

í för með sér upptöku eigna, er verulegum verðmætum nema, miðað við efna- 

hag og ástæður sökunauts. Þó getur dómari skipað sökunaut verjanda, þótt 

þessum skilyrðum sé ekki fullnægt, ef sérstaklega stendur á, svo sem ef vafa- 

atriði eru í máli um lóg eða staðreyndir, sbr. 2. málssr. 

Án óskar sökunauts skipar dómari honum tréttargæslumann: 

1. Hvarvetna þess, er malsmenn eiga að staðfesta framburð eða malsgerð að söku- 

naut fjarstödðdum. Dómari veilir réttargæslumanni kost á að kynna sér það allt, 

er staðfesta skal, og annað, sem nauðsynlegt kann að vera til skilnings á því, 

áður en staðfesting fer fram. Ber téttargæslumanni að sæla hagsmuna söku- 

nauts við staðfestingu. 
Dómari getur skipað sökunaut réttargæslumann í rannsókn máls, ef sökunautur 

er að áliti dómara sérstaklega sljór eða skilningslítill eða haldinn annmörkum, 

er torvelda skynjan hans, svo sern sjóndepru, málleysi eða heyrnarleysi, söku- 

nautur er undir 18 ára aldri eða annars er honum svo farið eða framkoma hans 

fyrir dómi slík, að dómari telji skipun réttargæslumanns heppilega. 
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Nú játar sökunautur á sig afdráttarlaust brot, og eigi er vafi um staðreyndir, 
svo sem þær, er varða hækkun eða lækkun refsingar, refsileysi eða niðurfall refs- 
ingar, sakhæfi o. s. frv., eða lagaatriði, og skal þá eigi skipa verjanda. 

81. gr. 
Dómari skal jafnan, þegar lögskylt er eða ástæða þykir til að skipa sökunaut 

verjanda eða réttargæslumann, vekja athygli hans á því atriði og veita honum kost 
á að benda á einhvern þann mann, er rétt hefur að lögum til þess að fara með það 
starf fyrir dómi almennt og sérstaklega í því máli. Dómari ákveður svo, hvern skipa 
skuli. 

Nú eru fleiri en einn maður fyrir sökum hafðir, og skal þá vera sami maður 
verjandi þeirra beggja eða allra, ef telja má, að hagsmunir þeirra rekist ekki á. 

Nú vill sökunautur ekki, að honum verði verjandi skipaður, og skal það þá 
ekki gert, nema dómara þyki allt að einu ástæða til þess. Sjálfum er sökunaut rétt 
að halda uppi vörn fyrir sig. Svo er honum og rétt að ráða á sinn kostnað hvern 
Þann löghæfan mann, sem dómari samþykkir, til að halda uppi vörn fyrir sig, hvort 
sem skylt er að skipa verjanda eða ekki. 

82. gr. 
Í Reykjavík og annars staðar, þar sem kostur er löggiltra málflutningsmanna, 

skal verjandi tekinn úr hópi þeirra. Þó getur dómari eftir ósk sökunauts skipað 
honum einhvern annan mann, er fara má með mál annarra manna, þar sem eigi eru 
löggiltir málflutningsmenn, ef hann telur hag sökunauts borgið í höndum slíks 
manns og engar sérstakar ástæður mæla því annars í gegn. 

83. gr. 
Dómari sá, er með aðalrannsókn máls fer, skipar verjanda í því máli. Nú skal 

staðfesting vitnisburðar, mats- eða skoðunargerðar fara fram í öðru lögsagnarum- 
dæmi, og skipar þá dómari þar verjanda til þess að vera við staðfestingu, nema very- 
andi í aðalmálinu sé þar við staddur. 

84. gr. 
Hæstaréttarlögmönnum og þeim héraðsdómslögmönnum, er fengið hafa löggild- 

ingu dómsmálaráðherra til sóknar opinberra mála í héraði. er skylt samkvæmt skipun 
ríkissaksóknara að sækja opinbert mál í lögsagnarumdæmi, þar sem þeir hafa skrif- 
stofu, og þar í grennd. Nú reynist skipaður sækjandi óhæfur að áliti dómara eða 
honum verða forföll, og skipar þá ríkissaksóknari annan löghæfan mann í hans stað. 

Það er borgaraleg skylda hverjum heilum lögráða manni að taka að sér starf 
verjanda í opinberu máli innan lögsagnarumdæmis, þar sem hann er búsettur. Nú 
telur dómari verjanda rækja starfann óviðunandi eða verjanda verða forföll, og 
skipar dómari þá annan löghæfan mann í hans stað. 

85. gr. 
Ekki má skipa þann mann verjanda, sem hefur borið vitni eða verið mats- eða 

skoðunarmaður í því máli, eða þann, er vera mundi óhæfur dómari í því sökunaut 
í óhag, eða þann, er riðinn kann að vera við málið eða hefur að öðru leyti hag eða 
óhag af úrslitum þess, né heldur þann, er skipun hans gerði dómara óhæfan til að 
fara með málið. 

86. gr. 
Verjandi er háður sömu skyldum sem sækjandi, eftir því sem við getur átt, sbr.
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79. gr. Honum ber að leiðrétta atvikalýsingu sækjanda, þar er efni þykja standa til, 
draga fram allt það, er verða má sökunaut til sýknu eða hagsbóta, og gæta réttar hans, 
er hann sætir varðhaldi eða annarri gæslu að því leyti. Verjanda er heimilt að tala 
við sökunaut einslega, þegar hann er í gæslu, nema dómari telji hættu á, að rann- 
sókn torveldist fyrir það. Ef verjandi er skipaður, áður en rannsókn er lokið, er 
honum rétt að vera við prófun sökunauts, enda þyki dómara það hattulaust vegna 

rannsóknar málsins. Þagnarskylda hvílir á verjanda um það, er sökunautur kann 

að hafa trúað honum fyrir um afstöðu sína til brots eða brota þeirra, sem um er 
að tella, og vm þau önnur atriði, er hann hefur komist að í starfa sínum og eigi 
eru almenningi þegar kunn. 

Skipuðum verjanda ber þóknun fyrir starfa sinn eftir ákvörðun dómara, nema 
hann hafi berum orðum afsalað sér henni. 

87. gr. 
Dómara er skylt að láta sækjanda og verjanda í té skjöl þau, er mál varða, eða 

eftirrit þeirra, að svo miklu leyti sem þau eru nauðsynleg til sóknar eða varnar 
þess, en skylt er þeim að skila þeim aftur til dómara, þegar starfa þeirra er lokið, 
ef þess er krafist. 

Þóknun sækjanda, sem ríkissaksóknari hefur skipað, og skipaðs verjanda skal 
ákveða í dómi, ef það lýkst með þeim hætti, nema viðkomandi hafi afsalað sér 

þóknun. Ef máli lýkur ekki með dómi, getur dómari ákveðið þóknun og hver hana 
greiði með úrskurði, er bóka skal í þingbók, og er sú ákvörðun bindandi og aðfarar- 
hæf sem dómur væri. Dómari getur og með sama hætti ákveðið verjanda eða réttar. 
sæslumanni samkvæmt 80. gr., 2. mer., Í. tölul., og 3. mgr., þóknun. 

Þóknun sækjanda og verjanda greiðist sem annar sakarkostnaður. 

88. gr. 
Ef sækjandi eða verjandi torveldar rannsókn eða misbeitir stöðu sinni með 

öðrum hætti eða rýfur þagnarskyldu sína samkvæmt 86. gr., varðar það refsingu 

eftir ákvæðum hegningarlaganna um Þbrot í embætti og sýslan. 

XII. KAFLI 

Um vitni, mat, skoðun og skjöl. 

89. gr. 
Öllum er skylt að koma fyrir dóm í opinberu máli og bera þar vitni. Skorast 

geta þó þeir, sem hér segir, undan vitnisburði: 
1. Maki sökunauts, meðan hjúskap þeirra er ekki slitið að lögum. 
2. Unnusti eða unnusta sökunauts, enda varði vitnisburður ekki atvik, sem gerð- 

ust, áður en þau heitbundust. 

3. Skyldmenni sökunauts að feðgatali eða niðja. 
4. Kjörforeldri sökunauts eða kjörbarn undir samsvarandi skilorði sem í 2. tölul. 

segir. 

5. Tengdaforeldri sökunauts og tengdabarn, systkin hans og jafnmægðir honum 

90. gr. 
Dómari getur leyst fósturforeldri sökunauls eða fósturbarn undan vitnaskyldu, 

ef honum virðist samband þeirra mjög náið. 

Sama gildir um vitnisburð unnusta eða unnustu, að því er varðar atvik, er gerð- 

ust, áður en þau heitbundust.
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91. gr. 
Aðila er ekki skylt að svara spurningu að viðlagðri vilnaábyrgð, ef ætla má, 

að svar við henni feli í sér játningu eða bendingu um það, að hann eða venslamenn 
hans samkvæmt 89. gr. hafi framið refsiverðan verknað eða það gæti orðið þeim 
til mannorðsspjalla. 

92. gr. 
ímbættis- og sýslunarmönnum er óskylt að koma fyrir dóm til að vitna um 

alvik, er gerst hafa í embætti þeirra eða sýslan og leiða má í ljós með vottorði úr 
embættisbók eða öðru opinberu skjali. 

93. gr. 
Án leyfis viðkomandi ráðherra skal vitni ekki krafið skýrslu um leynilega 

samninga ríkisins, ráðagerðir eða ályktanir handhafa ríkisvaldsins um málefni, sem 
öryggi ríkisins, réttindi eða heill að öðru leyti varða eða hafa mjög mikilvæga fjár- 
hagsþýðingu eða viðskipti fyrir íslensku þjóðina. 

Embættismenn og sýslunar verða ekki krafðir vitnisburðar um það, sem þeir 
hafa fengið vitneskju um í starfa sínum og leynt á að fara, nema viðkomandi ráð- 
herra leyfi eða forseti sameinaðs Alþingis, ef taka skal skýrslu af alþingismanni 
eða öðrum starfsmanni Alþingis. 

94. gr. 
Vitnum þeim, sem hér segir, er óheimilt að svara spurningum án leyfis þess, 

sem með á: 

Í. Verjanda um það, er sökunautur hefur trúað honum fyrir um málsatvik, eftir 
að hann hefur tekið vörnina að sér. 

2. Prestum, læknum, ljósmæðrum og lvfsölum um atriði, er varða einkahagi manna 
og þeim hefur verið trúað fyrir í starfa sínum, nema brot varði minnst {veggja 
ára Tefsivist. 

Nú má telja vitnisburð nauðsynlegan til varnar sökunaut, og getur dómari þá 
ákveðið vitnaleiðslu með úrskurði. 

95. gr. 
Heimilt er dómara, nema leyfi aðila komi til, að undanþiggja vitni að svara 

spurningum, er varða leyndarmál um kaupsýslu, uppgötvanir eða önnur slík verk, 
hvort sem vitnið á sjálft í hlut eða það hefur komist að vitneskju sinni í þjónustu 
einstaklings, fyrirtækis eða stofnunar, enda telji dómari hagsmuni aðila til leyndar 
ríkari en hagsmuni ákæruvaldsins um skýrslu. 

96. gr. 
Dómari skal leiðbeina aðilum um þau atriði, er varða vitnisburð og í 8995. 

ér. getur. 

97. gr. 
Dómari metur það hverju sinni, hvort barn hafi náð þeim þroska, að það beri 

það skynbragð á sakaratvik, að vitnisburður þess um það skipti máli. 
Samsvarandi hátt hefur dómari á um vanþroska menn eða geðbilaða. 

98. gr. 
Skylt er vitni að koma fyrir dóm utan varnarþings síns, hvar sem er á landinu, 

ef nauðsynlegt þykir til samprófunar vitnis við sökunaut eða önnur vitni, enda sé 
því séð fyrir farkosti og því sem minnstur bagi gerður. 

Vitni, sem eigi má koma fyrir dóm á þingstað vegna sjúkleika sins eða heima- 
manna sinna, má prófa annars staðar, þar sem kostur er að taka af því skýrslu.
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Dómari getur úrskurðað vitni skylt að hafa með sér sakargögn til sýningar eða 
framlagningar í dómi eða athuga bækur sínar, skjöl og aðra muni og gera útdráti 

úr tilteknum atriðum í þeim til skýringar málsatvikum. 

99. gr. 
Dómari getur látið lögreglumann (hreppsljóra) eða einn slefnuvott kveðja 

vitni til þess að koma fyrir dóm og gefa skýrslu í opinberu máli, að viðlagðri refs- 
ingu. Ef vitni sinnir eigi kvaðningu að forfallalausu, getur dómari fært eða látið 
færa það fyrir dóm með valdi. Beila má ákvæðum 131. gr. laga nr. 85/1936, eftir 

því sem við á. 
100. gr. 

Dómari lætur vitni fyrst gera grein fyrir heiti sínu, aldri, stöðu og heimilisfangi 

eða dvalarstað. Síðan brýnir hann alvarlega fyrir því skyldu þess til að gefa sönn 
og rétt svör við spurningum sínum og draga ekkert undan, er máli skiptir, hvort 
sem það varðar málsatvik, hæfi þess, sönnunargildi vitnisburðar eða annað. Loks 
minnir dómari vitni á þýðingu vitnisburðar um málsúrslit og skýrir fyrir vitninu 
með tilvísun til viðeigandi ákvæða hegningarlaga þá refsiábyrgð, er vitni kann að 
baka sér með vísvitandi eða gáleysislega röngum framburði, og þá siðferðislegu 

ábyrgð, sem röngum framburði er samfara. 
Að þessu loknu lætur dómari vitni festa með þeim hætti, er nú greinir, heit um 

sannan framburð sinn: 
1. Ef vitni lýsir sig, að gefnu tilefni frá dómara, trúa á guð, og heit samkvæmt 

því samræmist trúarsannfæring þess. þá skal það lyfta upp hægri hendi sinni 
og hafa upp eftir dómara þessi orð: Ég sver það og vitna til guðs míns, að ég 
skal segja það, er ég veit sannast og réttast, og ekkert undan draga. Svo hjálpi 

mér guð, sem ég satt segi. 
2. Nú má ekki svo með fara, sem í Í. tölul. segir, og festir vitni þá heit sitt með 

þeim hætti, að það lyftir upp hægri hendi sinni og hefur upp eftir dómara þessi 
orð: Ég lýsi yfir því og legg þar við drengskap minn og heiður, að ég skal 
segja það, er ég veit sannast og réttast, og ekkert undan draga. 

3. Nú er annar háttur hafður á heitfestingu en sá, er í 1. og 2. tölulið segir, í landi, 

þar sem vitni hefur dvalist, svo sem hönd lögð á helga bók, og er þá dómara 
rétt að hafa þann hátt á, ef hann telur vitni munu fyrir það leggja ríkari helgi 
og virðingu á heitfestingu. 
Dómari getur frestað heitfestingu þar til á síðara stígi málsmeðferðar, og 

auk þess getur hann látið heitfestingu niður falla, ef sönnunaratriði máls má telja 
vafalaus. Nú fer heitfesting fram eftir á samkvæmt ákvæðum þessarar málsgreinar, 
og breytir dómari þá heitstaf til samræmis við það. 

101. gr. 

  

Eigi skal heitfesta: 
1. Barn undir 15 ára aldri. 
2. Þann, sem svo er vitsmunavant eða svo geðbilaður, að hann ber ekki skyn á 

eða er ófær til að meta helgi eða þýðingu heitfestingar. 
3. Sakaðan mann eða mann, sem dómari veit eða má ætla, að síðar verði sakaður 

í því máli. 
102. gr. 

Að heitfestingu lokinni hefst vitnaleiðsla um sakaratriði. Gæta skal dómari 

þess, að spurningar hans séu ákveðnar, ekki tvíræðar eða veiðandi, ekki særandi 

eða móðgandi, framar en efni standa til, og ekki sýnilega þýðingarlausar. Ganga skal 
úr skugga um það, hvort skýrsla manns er reist á sjálfs hans skynjan eða sögusögn 

annarra,
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Nú hefur vitni eða aðrir gefið skýrslur fyrir lögreglumanni eða aðrir en það 
fyrir dómi, og kynnir dómari þá slíkar skýrslur eða önnur sakargögn eigi fyrir 
vitni, fyrr en honum þykir þess þörf til skýringar eða leiðréttingar skýrslu þess. 
Utanréttarvottorðum þess, er vitni skyldi bera, um sakaratriði, má dómari ekki 

veita viðtöku, nema skýrslan sé gerð að tilhlutun hans eða lögreglumanns eða dómara 
þyki standa sérstaklega á, svo sem ef eigi er kostur annarrar skýrslu frá þeim aðila. 

Vitni hvert skal prófa sér og eigi láta önnur vitni hlýða á. Um návist söku- 
nauts fer samkvæmt 77. gr. Samprófa skal vitni við sökunaut og aðra, ef á greinir, 
þegar dómara þykir hentugt. 

Ef með mál er farið samkvæmt 130. gr., er rétt að fresta samprófun, nema hætta 
sé á, að sakargögn fari annars forgörðum. 

Nú er dómþing háð fyrir opnum dyrum og spurning er svo löguð, að svar við 
benni varðar einkahagi vitnis sjálfs eða annarra, og getur dómari þá lagt spurningu 
skriflega fyrir vitni og leyft því að svara skriflega og bókað svarið, enda eigi vitnið 
kost á að sannfæra sig um rétta bókun, án þess að svarið sé lesið upp. 

Þar sem verjandi er við rannsókn annars staðar, er honum rétt að beina því 
til dómara, að hann leggi spurningar um tiltekin atriði fyrir þá, sem prófaðir eru. 

Bóka skal svörin svo, að ótvírætt og tæmandi komi fram efnið í svörum, og orð- 
rétt jafnan, ef ástæða er til ætla, að orðrétt bókun geti skipi máli um mál almennt 
eða einstök sakaratriði. 

103. gr. 
Dómari rannsakar af sjálfsdáðum öll atriði, er varða skyldu vitnis eða heimild 

til að gefa skýrslu og hæfi til þess að staðfesta hana. Dómari getur látið vitni eða 
aðra staðfesta skýrslu sína um þessi efni. 

Dómari vitnamáls úrskurðar þau atriði, er í grein þessari segir, og annað, er 
varðar vitnamálið sjálft. Yfirlýsing vitnis fyrir vitnadómara um það, að úrskurður 
verði borinn undir æðra dóm, frestar framkvæmd úrskurðar. 

104. gr. 
Vitni skal greiða eftir kröfu þess og samkvæmt úrskurði dómara útlagðan 

kostnað þess vegna rækslu vitnaskyldunnar og þóknun fyrir atvinnumissi, sem 

telia má vitni skipta nokkru máli, miðað við efnahag þess og ástæður. 

105. gr. 
Ákvæði 136.— 144. gr. laga nr. 85/1936 gilda og um opinber mál, eftir því sem 

við á, og með þeim breytingum og viðaukum, sem hér segir: 

1. Dómari rannsakar sjálfur vettvang, muni og verksummerki, eftir því sem við 

verður komið og hann hefur þekkingu til, bæði á þingstað og annars staðar með 
kunnáttumönnum og án þeirra, sbr. 35. gr. 

2. Dómari framkvæmir eða lætur framkvæma mat og skoðun af sjálfsdáðum svo 
og samkvæmt tilmælum ákæruvaldsins, sökunauts eða verjanda hans, eftir því 
sem efni standa til. 

3. Dómari gerir sökunaut, sækjanda og verjanda viðvart um dómkvaðningu mats- 

og skoðunarmanna, ef ástæða er til, en dómkvaðning, matsgerð og staðfesting 

hennar fer fram, þótt þeir komi ekki. 
4. Dómari veitir mats- og skoðunarmönnum leiðbeiningar og úrskurðar, að hverju 

leyti athugasemdir áðurnefndra aðila, sbr. 2. t1., skuli til greina teknar. Mats- 
eða skoðunargerð skal fá dómara í hendur, og ákveður hann staðfestingu sam- 
kvæmt þeim reglum, sem hingað til hafa tíðkast.
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106. gr. 
Líkskoðun fer fram, hvar sem er og hvarvetna þess, er dómara Þykir nauð- 

synlegt. 
Krufning líka má einungis framkvæma samkvæmt úrskurði dómara, nema nán- 

asti venslamaður eða nánustu venslamenn leyfi, þegar ástæða þykir til vegna öfl- 
unar sakargagna. 

Um framkvæmd líkskoðunar og krufningar fer samkvæmt gildandi reglum, þó 
svo, að dómari ákveður hverju sinni í samráði við hlutaðeigandi kunnáttumann, 
hvað gera skuli. 

107. gr. 
Ákvæði 149. gr. laga nr. 85/1936 gildir og í opinberum málum, svo sem við á. 

KI. KAFLI 

Um sönnunarbyrði og mat sakargagna. 

108. gr. 
Sönnunarbyrði um sekt sökunauts og atvik, sem telja má honum til óhass, 

hvílir á ákæruvaldinu. Dómari metur það hverju sinni, hvort nægileg sönnun, er 
eigi verði véfengd með skynsamlegum rökum, sé fram komin um hvert atriði, er 
varðar sekt og ákvörðun refsingar og aðrar afleiðingar brots, þar á meðal, hverja 
þýðingu skýrslur sökunauts hafi. 

109. gr. 
Dómari metur það eftir atvikum, hvert sönnunargildi þær staðreyndir hafi, er 

eigi varða beinlínis þá staðreynd, sem sanna skal, en leiða kann að mega af ályktanir 
um hana, svo sem atriði, er í 2—-6. tölul. 35. gr. getur, uppeldi sökunauts, þekking 
hans og menntunarástand, framkomu í rannsókn málsins o. s. frv. 

110. gr. 
Dómari metur öll atriði varðandi sönnunargildi vitnisburðar, matsgerðar, 

skoðunar og skjala, með hliðsjón af ákvæðum 129., 144., 158., 154., 158. og 159. gr. 
laga nr. 85,/1936. 

XIV. KAFLI 

Um mál ungmenna, sektavald lögreglustjóra og lögreglumanna, dómsáttir og ákæru. 

111. gr. 
Mál ungmenna á aldrinum 15—18 ára fara samkv. lögum þessum, sbr. og lög um 

vernd barna og ungmenna. 

112. gr. 
Dómara er heimilt, enda sé það ekki bannað sérstaklega í lögum, að afgreiða 

opinbert mál án málshöfðunar: 

1. Ef brot er mjög smávægilegt, getur dómari lokið máli með áminningu, er hann 
skráir í þingbók, enda láti sökunautur við það sitja. 

2. Ef brot er skýlaust sannað og telja má, að refsing muni ekki fara fram úr 
sektum, ef dómur gengur um málið, getur dómari ákveðið hæfilega sekt, er 
greiðist innan tiltekins tíma, að viðlagðri viðeigandi refsivist ásamt sakar- 
kostnaði, enda játist sökunautur undir þessa ákvörðun dómara með undir-
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skrift sinni í þingbók. Ef skýlaust sannað brot varðar sviptingu leyfis til að 
stýra vélknúnu ökutæki eða réttar til að öðlast slíkt leyfi, er heimilt að ákveða 
á sama hátt samkvæmt ákvæðum þessarar greinar slíka réttindasviptingu í 1 ár 

eða skemmri tíma. Greina skal í bókun skýrt og stutt brot það, sem um er að 

tefla, refsiákvæði, sem það varðar við, og ítrekunarverkun á síðari brot, ef því 

er að skipta. Nú hefur skýlaust sannað brot upptöku eignar í för með sér, og 
getur dómari undir því skilorði, er nú var sagt, ákveðið eignaupptöku. Ákvörðun 

um eignaupptöku getur dómari og tekið með bókun í þingbók, ef sökunautur 

finnst ekki eða er ókunnugur, og verðmæti fer ekki fram úr kr. 30 000.00. 

Nú berst lögreglustjóra kæra um brot gegn umferðarlögum, áfengislögum, lög- 

um um tilkynningar aðsetursskipta eða lögreglusamþykkt og hann telur viðurlög 

við brotinu eigi fara fram úr kr. 10 000.00 sekt, og getur hann þá bréflega innan 

mánaðar, frá því honum barst kæran, gefið sökunaut kost á að ljúka málinu innan 

ákveðins tíma með greiðslu hæfilegrar sektar, enda játist sökunautur undir þessa 
ákvörðun lögreglustjóra með undirskift sinni. Synji sökunautur þessum tmálalok- 
um eða sinni þeim ekki, vísar lögreglustjóri málinu til dómara. 

Nú stendur lögreglumaður vegfaranda að broti á umferðarlögum eða lögreglu- 
samþykkt og telja má, að refsing muni ekki fara fram úr kr. 3 000.00 sekt, og getur 
lögreglumaður þá gert sökunaut hæfilega sekt, er greiðist þegar í stað eða innan 
tiltekins tíma, enda játist sökunautur undir þessa ákvörðun lögreglumanns með 
undirskrift sinni í sektabók. Nú greiðist sekt eigi innan tiltekins tíma, og skal þá 
kæra send til dómara með venjulegum hætti. Dómari fellir þá ákvörðun lögreglu- 
manns úr gildi og lýkur máli lögum samkvæmt. Nú þykir ákvörðun lögreglumanns 

fjarstæð og ákveður þá dómari, ríkissaksóknari eða lögreglustjóri, að mál skuli tekið 
til meðferðar að nýju, enda er þá ákvörðun lögreglumanns úr gildi felld. 

Ríkissaksóknari lætur lögreglustjóra í té skrá yfir brot þau, sem sekta- 
heimild samkv. 2. og 3. mgr. nær til. Í skránni skal veita leiðbeiningar um sektar- 
upphæð fyrir hverja tegund brota. Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um bók- 

hald og meðferð þessara mála að öðru leyti. 
Senda skal ríkissaksóknara skrá um mál, sem lokið er samkvæmt 2. tölulið 1. mgr. 

og 2. mgr. þessarar greinar eftir þeim reglum, er hann ákveður. 
Nú telur ríkissaksóknari, að saklaus maður hafi verið látinn undirgangast greiðslu 

sektar, eða maður hafi ranglega verið látinn sæta sviptingu leyfis til að stýra 
vélknúnn ökutæki eða sviptingu réttar til að öðlast slíkt leyfi eða sæta upptöku 
eignar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. þessarar greinar, eða verið látinn sangast undir fjar- 

stæð málalok að öðru leyti, eða að mál, sem lokið er samkv. sama ákvæði. hefði 
átt að ganga til dóms, og getur hann þá kært málið til hæstaréttar til ónýtingar 
á ákvörðun dómara. Ef um sektargerð lögreglustjóra er að ræða, getur ríkissak- 

2 
sóknari borið málið undir dómara til ónýtingar á ákvörðun lögreglustjóra. 

113. gr. 
Dómari höfðar mál af sjálfsdáðum á hendur sökunaut, sem ekki hefur komið 

fyrir dóm, ef: 
1. Honum hefur sjálfum verið löglega birt kvaðning fyrir dóm á tilteknum stað 

og tíma og fullnægi kvaðningin ákvæðum 1.—-3. tölul. 115. gr. enda sé skýrt 
greint í henni, að fjarvist hans verði metin til jafns við viðurkenningu hans 
og að dómur gangi um málið, þótt hann komi ekki, og að hann megi ekki vænta 
frekari viðvörunar. 

2. Ekki er kunnugt um, að nauðsynjar banni honum komu fyrir dóm. 
3. Ætla má, að brot hans varði eigi vfir 30 000 króna sekt eða eignaupptöku. 
4. Fram er komin fyrir sekt hans skýrsla eins lögreglumanns eða annars opinbers 

starfsmanns eða gögn, er jafna megi til slíkrar skýrslu.
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Ef tveir menn eða fleiri eru sakaðir um sama brot, verður þessi meðferð venju- 
lega því aðeins höfð, að skilyrði 1—-4. tölul. sé fullnægt um þá báða eða alla. 

Eigi skal ómerkja í æðri dómi gerðir dómara samkvæmt þessari grein, nema 
svit þyki, að dómara hafi missynst í mjög mikilsverðum atriðum. 

114. gr. 
Í málum, þar sem sökunautur hefur skýlaust játað sig hafa haft alla þá hátt- 

semi, sem hann er borinn og máli skiptir, ekkert veikir þá játningu og vafalaust má 
þykja um aðrar staðreyndir, svo seim þær, er orka kunna refsihækkun eða refsi- 

lækkun, refsileysi eða niðurfelling refsingar, sakhæfiskorti o. s. frv., eða notkun 
lagaákvæða, svo sem um val milli tveggja eða fleiri ákvæða sér eða saman, um aðild 
o. s. frv., er dómara heimilt að höfða mál af sjálfsdáðum, sbr. þó 2. málsgr. 21. gr. 

Fara skal um þau atriði, sem í grein þessari getur, eftir 3. mgr. 113. gr. 

115. gr. 
Er dómari telur rannsókn lokið, sendir hann ríkissaksóknara eftirrit af öllu þvi, 

sem í henni er fram komið, til ákvörðunar um það, hvað gera skuli. Þegar er ríkissak- 
sóknari hefur fengið rannsókn máls í hendur, athugar hann, hvort semja skuli 

ákæru á hendur sökunaut eða sökunautum. Ef honum virðist það, sem fram er 

komið með framhaldsrannsókn eða án hennar, nægilegt eða líklegt til sakfellis, 

semur hann ákæru, en annars kostar lætur hann við svo búið standa. 

Nú ákveður ríkissaksóknari málshöfðun, og semur hann þá ákæruskjal, er hann 

sendir dómara. Í því skal greina. svo að eigi verði um villst: 

1. Nafn sökunauts, heimilisfang og önnur deili á honum. 
2. Hvert það brot, sem sök er gefin á, slað og stund, eftir föngum, er það er talið 

framið, það heiti, sem það hefur í lögum, eða aðra skilgreining svo og þær laga- 
greinar, sem það er talið varða við. 

3. Þær kröfur, sem gerðar eru, svo sem kröfur um refsingu, réttindamissi, eignar- 

töku, skaðabætur, greiðslu sakarkostnaðar o. s. frv. 

Í ákæruskjali má ekki skirskota til fram kominna sannana eða setja þar lög- 

fræðilegar athugasemdir framar en sagt var. 

Dómari ritar ákvörðun sína um stað og stund til þingfestingar málsins á ákæru- 
skjal og lætur síðan birta fyrir sökunaut með venjulegum hætti eða fyrir dómi. Um 

leið og ákæruskjal er birt sökunaut, skal hann spurður, hvort hann vilji halda uppi 
vörn eða fá verjanda, og hvern, ef því er að skipta. 

Nú ákveður dómari málshöfðun samkvæmt 1I4. gr., og semur hann þá ákæru, 
er fullnægi ákvæðum 1.—3. tölul., enda fer um Þirtingu hennar og annað samkvæmt 

ákvæðum þessarar greinar. 

116. gr. 
Fresti til þinghalds í opinberum málum má stytta eftir þörfum frá því, sem 

mælt er í einkamálum. Tilkynningar má birta á sömu stöðum sem í lögum um 

meðferð einkamála í héraði greinir, svo og í varðhaldi eða á gæslustað, ef því er að 

skipta. Rétt er, að lögreglumaður eða einn stefnuvottur birti. Ákærða skal afhenda 
eftirrit af kvaðningu samkvæmt 115. gr. eða ákæruskjali. 

117. gr. 
Nú er óvíst um þann mann, er kröfu skal á hendur gera, eða dvalarstað hans, 

en mál hans sætir þó lögsögu íslenskra dómstóla, og skal þá birta ákæru eða kröfur 
í Lögbirtingablaði með ákvörðun um stund og stað til þinghalds og með hæfilegum 

fyrirvara. 

A 46
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118. gr. 
Ríkissaksóknari getur ávallt, svo og dómari samkvæmt 114. gr., gefið út fram- 

haldsákæru, enda sé mál ekki þegar dæmt í héraði: 
1. Ef leitt er í ljós, eftir birtingu ákæru, að ákærði hafi eða kunni að hafa drýgt 

önnur eða frekari brot en í ákæru segir. 
2. Ef sýnt er, að ákæru er ábótavant, svo sem háttsemi ákærða ranglega lýst eða 

saksótt eftir öðrum refsiákvæðum en brot á undir. 
Framhaldsákæru skal jafnan gefa út eigi síðar en 3 vikum eftir að þörfin á 

henni varð kunn, enda skal veita ákærða kost á að koma að vörn eftir Þörfuin. 

Aldrei má dæma sökunaut fyrir aðra hegðun en þá, sem í ákæruskjali greinir, 

né heldur dæma aðrar kröfur á hendur honum. Réti er þó dómara að dæma áfall á 
hendur sökunaut, þótt aukaatriði brots, svo sem staður og slund þess, séu ekki skýrt 

eða rétt greind, enda telji dómari, að vörn verði ekki áfált þess vegna. Dómari getur 
gefið sökunaut, verjanda og sækjanda færi á því að tjá sig um sakaratriði að þessu 
leyti, ef þurfa þykir. Dómara er og rétt undir sama skilorði að dæma eftir öðrum 
refsiákvæðum en segir í ákæru, en gefa skal hann þá nefndum aðilum kost á því 
að reifa málið að því leyti og af nýju, ef því er að skipta. 

119. gr. 
Nú hefur rannsókn dómara á hendur tilteknum sökuðum manni eigi leitt í ljós 

sakaratriði eða sakargögn, sem nægileg hafa þótt til ákæru, og má þá eigi taka það 
mál upp af nýju, nema skilyrðum 2. málsgreinar 42. gr. sé fulinægt, enda fer um 

rannsókn skaðabótakröfu sem þar segir. 
Ákvæði 3. mgr. 42. gr. gildir hér að breyttu breytanda. 

120. gr. 
Þegar kvaðning samkvæmt 113. gr. eða ákæra hefur verið birt sökunaut, nefnist 

hann ákærði og málið er nefnt: Ákæruvaldið gegn N. N. 

KV. KAFLI 

Um flutning og meðferð opinberra mála fyrir héraðsdómi. 

121. gr. 
Að lHðnum þeim fresti, sem til var tekinn samkvæmt 115. gr., 5. málsgr., eða 

117. gr., setur dómari dómþing og þingfestir mál. Leggur hann þá fram eftirrit af 
dómprófum máls og önnur gögn, er fram hafa komið og unnt er að leggja fram á 
dómþingi. Kynna skal sökunaut, ef þess er kostur, efni þeirra gagna, er honum 
hafa ekki áður kynnt verið, að fá viðurkenningu hans um það, að þau varði hann eða 
málið, ef unnt er. Ef verjanda skal skipa, þá skal gera það í þessu þinghaldi, nema 
það hafi verið áður gert. Verjanda eða ákærða, ef hann ætlar sjálfur að verja sig, 
skal fá í hendur málsskjöl og setja frest til varnar, enda skal þá ákveða næsta 
þinghald. 

Frumrit skjals, þar sem eftirrit má eigi að sama gagni koma, eða muni, sem 
úrslit máls varða, lætur dómari venjulega ekki aðilum í hendur, nema til athugunar 

í þinghaldi, enda er rétt að gera ljósmyndir af slíkum gögnum aðilum til afnota. 

122. gr. 
Mál skal taka til dóms í þinghaldi samkvæmt 121. gr., nema dómari telji fram- 

haldsrannsóknar þörf, ef: 

1. Sökunautur kemur fyrir dóm og óskar eigi skipaðs verjanda, þó að honum 
væri það rétt, eða að halda uppi vörn annars.
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2. Vörn kemur þá þegar fram. 

Nú eru sökunautar tveir eða fleiri, og má þá mál því aðeins lil dóms taka, að 
svo standi á um báða eða alla sem í 1. og 2. tölul. segir. 

123. gr. 
Dómari ákveður hverju sinni. hvort vörn skuli flutt munnlega eða skriflega. 

124. gr. 
Ákærða eða verjanda hans er rétt, áður en vörn er flutt, ef því er að skipta, 

að bera sérstaklega undir dómara hveri það atriði, er hann telur varða því, að 
ekki verði réttilega lagður dómur á mál að efni til, eins og þá stendur á, svo sem 
að máli beri að vísa frá dómi, að því beri að fresta til frekari rannsóknar eða varnar, 

að dómari sé óhæfur o. s. frv., og krefjast úrlausnar dómara þar um. Tekur dómari 

ákvörðun um það, hvort kröfu skuli taka til greina eða ekki, með rökstuddum 
úrskurði, ef hann telur ekki eiga að gera það, og dómi, ef frávísunarkrafa er tekin 
til greina. 

Nú er krafizt frávísunar máls, og skal þá ríkissaksóknara veittur kostur á því að 
tjá sig um málið áður en dómari tekur ákvörðun um þá kröfu. 

Synjunarúrlausn dómara má kæra til æðra dóms, ef ríkissaksóknari samþykkir. 

125. gr. 
Nú er vörn fram komin og framhaldsrannsókn lokið, ef því er að skipta, og 

tekur dómari þá mál til dóms. 
Nú verður dómara það ljóst eftir dómtöku, að rannsaka þurfi betur einhver 

atriði, og gerir hann þá ákærða og verjanda svo og sækjanda, ef því er að skipta, 
viðvart um það, enda fer um slíka rannsókn með sama hætti sem ella. Rétt er 
dómara að veita aðilum kost á því að flytja framhaldsvörn í máli, að rannsókn 

lokinni, eftir því sem efni standa til. Að svo búnu tekur dómari mál til dóms af nýju. 

126. gr. 
Nú hefur ákærði ekki sinnt kvaðningu samkvæmt 118. gr. og skilyrðum hennar 

er að öðru leyti fullnægt, og tekur dómari þá þegar mál til dóms og kveður upp 

refsidóm á hendur ákærða. 

127. gr. 
Nú kemur ákærði eða sjálfvalinn verjandi hans ekki fyrir dóm, þegar þing- 

festa skal mál, og tekur dómari þá mál þegar til dóms, nema: 

1. Honum sé kunnugt um nauðsynjar annars þeirra eða beggja. 
2. Hann telji rétt að hafa framhaldsrannsókn um sakaratriði. 
3. Honum þykir annars standa svo á, að rétt sé að fresta máli og veita aðilum 

færi á því að halda uppi vörn. 

Dómari gerir aðilum viðvart um þinghald til framhaldsrannsóknar, og að henni 
lokinni, ef því er að skipta, frest til varnar og stað og stund til næsta þinghalds. 
Ef frestað er máli samkvæmt 1. eða 3. tölul., tilkynnir dómari aðilum það og frest 
þann, sem ákveðinn er, og stað og stund næsta þinghalds, enda verði mál þá tekið 
til dóms. Ef ekki er komið fyrir dóm af hendi ákærða að settum frestum liðnum, 
skal venjulega taka mál til dóms. 

128. gr. 
Nú skilar skipaður verjandi ekki vörn innan tiltekins tíma, og getur dómari 

þá sett honum nýjan frest, enda getur dómari falið öðrum löghæfum manni vörn, 

A 461
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ef dómari telur mál hafa dregist eða munu dragast óhæfilega lengi fyrir aðgerða- 
leysi skipaðs verjanda. 

129. gr. 
Nú hefur dómari birt ákæru eða kröfur samkvæmt 117. gr. og er þá rétt að 

taka mál til dóms, þótt ákærði eða stefndi komi þar ekki, ef: 

1. Skilyrðum 114. gr. er fullnægt. 
2. Ríkissaksóknari og dómari telja mál fullrannsakað og ákærða hefur verið skip- 

aður verjandi samkvæmt ósk hans og kostur veittur til varnar eða hann hefur 

lýst því fyrir dómara, að hann æskti engrar varnar. Annars kostar skal fresta 
máli að svo stöddu. 

3. Gerð er krafa á hendur aðila um upptöku eignar. 

130. gr. 
Sókn og vörn samkvæmt ákvæðum 181. 136. gr. fer fram í: 

1. Málum, þar sem refsing fyrir brot getur varðað yfir 8 ára fangelsi samkvæmt 

hegningarlögum nr. 19/1940. 
Málum, seim sæta ákæru ríkissaksóknara samkvæmt 115. gr., sbr. 2. málsgr. 
21. gr., ef: 
a. brot getur varðað yfir 5 ára fangelsi samkvæmt lögum nr. 19/1940 og laga- 

atriði eða sönnunar veita efni lil slíkrar meðferðar, t. d. úrslit máls velta á 
líkum, mál er mjög umfangsmikið eða margbrotið; 

b. sérstaklega þýðingarmikil vafaatriði eru í máli eða úrslit þess hafa annars 
mikla almenna þýðingu, hvort sem brot varðar við almenn hegningarlög 
eða önnur lög. 

Ríkissaksóknari rannsakar og ákveður hverju sinni, hvort mál er þess eðlis, að 
það skuli sæta meðferð samkvæmt 2. tölul. þessarar greinar. Dómari skal í lok 
rannsóknar leita þess, hvort ákærði æski þess, að sókn og vörn verði flutt í máli 
hans, ef dómara þykir vera mega heimild til að kveða svo á. 

19
 

131. gr. 
Þegar er ríkissaksóknari hefur ákveðið meðferð máls samkvæmt 130. gr., sendir 

hann dómara eða formanni dóms samkvæmt 5. gr. tilkynningu um ákvörðun sína. 
Ríkissaksóknari skipar því næst sækjanda og dómari (formaður) verjanda og sendir 
þeim skjöl málsins ásamt tilkynningu um stað og stund til næsta þinghalds. sbr. 
115. og 116. gr. 

132. gr. 
Dómari (formaður dóms) veitir sækjanda og verjanda sameiginlegan frest til 

að undirbúa sókn og vörn. Þeir skulu kynna sér rækilega alla málavöxtu og rann- 
saka, hvert sakaratriði sé rétt að leiða betur í ljós en þegar er gert, sbr. 79. og 86. gr. 
Gera skulu þeir skrá um sakargögn, er athuga þarf, og þau vitni, sem þeir vilja 
leiða, hvort sem þau hafa verið leidd áður eða ekki. Skulu þeir kynna hvor öðrum 
efni skrárinnar og fá dómurum hana í hendur fyrir dómþins svo tímanlega. að þeir 
geti yfirfarið efni hennar. 

133. gr. 
Á næsta dómþingi skal þingfesta mál með þeim hætti, sem í 121. gr. segir. Þá 

er máli hefur verið lyst og sækjandi og verjandi hafa sefið sig fram og ákæra hefur 
verið lesin upp, ber þeim að tjá sig um atriði þau, er því kynnu að varða, að ekki 
verði réttilega lagður dómur á mál að efni til, og fer þá svo sem í 124. gr. er mælt.
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134. gr. 
Frekari rannsókn máls fer fram fyrir dómi, ef þess er þörf og kostur, og taka 

sækjandi og verjandi þátt í henni. 
Dómur kveður ákærða og aðra fvrir sig, nefnir skoðunar- og matsmenn, tekur 

við staðfestingu þeirra og segir fyrir um öflun annarra gagna, eftir því sem efni 
standa til. 

Sækjandi gerir fyrst stuttlega srein fyrir sakaratriðum og ákæru svo og þeim 
sakargögnum, sem hann ætlar að styðja ákæru við. Þá skal ákærði spurður um 

sakaratriði og honum veiltur kostur á bví að tjá sig um þau. Ef frásögn hans fer 
í atriðum, sem máli skipta, í bága við fyrri skýrslu hans, skal honum bent á ósam- 
ræmið og þau atriði prófuð af nýju. Ef ákærði játar brot á sig, ákveður dómur, að 
hverju leyti þörf er frekari sakargagna 

Því næst flytur sækjandi fram sakargögn og spyr vitni. Verjandi tekur þá við, 

flytur fram sakargögn af sinni hendi og leiðir vitni. Sækjandi og verjandi gagn- 

spyrja vitni jafnóðum og þau eru spurð. Um vitnaleiðsluna gilda ákvæði 102. gr. 
Dómendur spyrja ákærða, vitni og aðra eftir þörfum, stjórna prófun sækjanda og 
verjanda og skera úr öllum vafa- og ásreiningsefnum. 

Nú verður ekki hjá því komist, að rannsókn einstakra atriða fari fram fyrir 
dórmi annars staðar, og er þá rétt, að sækjandi og verjandi komi þar fyrir dóm 
með sömu skyldum og réttindum sem mælt var, ef dómendum aðalmáls þyki 

nauðsynlegt. 

    

135. gr. 
Þá er gögn öll eru fengin, skal dómur kveða á um það, hvort flytja skuli mál 

munnlega eða skriflega. Mál skal flytja munnlega, nema bæði sækjandi og verjandi 
óski skriflegs málflutning s, enda telji dómur skriflegan flutning máls heppileg ri, 
svo sem vegna þess, hve mál er umfangsmikið. 

Nú er mál munnlega flutt, og skal málflutningur þá fara fram þegar í fyrsta 
þinghaldi, sbr. 133. gr., eða þegar gögn öll eru fram komin, sbr. 134. gr. Sækjandi 
talar fyrst, en verjandi síðan, enda má hvor flytia tvær ræður, en rétt er ákærða 
að taka einu sinni til máls að loknum ræðum sækjanda og verjanda, Um munn- 
legan málflutning fer annars eftir 112. gr. laga nr. 85/1936. 

Nú er mál skriflega flutt, og leggur sækjandi þá fyrst fram sókn sína, en verj- 
andi síðan vörn. Framhaldssókn og framhaldsvörn má síðan flytja einu sinni af 
hvors hálfu. 

Að lokinni sókn og vörn skal mál taka til dóms. 

136. gr. 
ú þykir dómi eftir dómtöku máls svo áfátt um rannsókn einhvers atriðis, að 

ekki megi við hlíta, og skal þá hafa framhaldsrannsókn þar um, enda megi ætla. að 
hún kunni að bera árangur. Ákveður dómari (formaður) í samráði við sækjanda 
og verjanda stund og stað til rannsóknar eða gerir ráðstafanir tii þess, að rannsókn 
fari fram utan síns lögsagnarumdæmis, ef því er að skipta. Um rannsókn samkvæmt 
þessari grein fer annars samkvæmt 134. gr. Dómur getur, að rannsókn lokinni og 
eftir að sækjandi og verjandi hafa kynnt sér árangur hennar, veitt þeim kost á að 
gera athugasemdir til viðbótar málflutningi sínum, ef honum þykir nauðsynlegt 
eða heppilegt. 

Að loknum aðgerðum samkvæmi þessari grein skal taka mál til dóms af nýju. 

137. gr. 

Fresta skal meðferð máls: 
1. Ef nauðsynjar banna dómara, málflytjanda eða öðrum, sem leysa ber af hendi
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starf í þarfir máls, að inna af hendi störf sín á tilsettum tíma. 

2. Ef þeir koma ekki fyrir dóm, er gefa skulu skýrslu í opinberu máli eða stað- 
festa hana, enda megi ætla hana skipta nokkru máli. 

3. Ef óviðráðanleg atvik tálma annars framkvæmdum, svo sem veður eða vötn, 
sóttkvíun o. s. frv. 

. Ef framhaldsrannsókn er ákveðin, sem eigi er unnl að hafa þá þegar, eða bíða 

verður annarra aðgerða til framkvæmdar máli, svo sem skipunar dómara eða 
málflytjanda o. s. frv. 
Dómari getur frestað máli: 

1. Vegna uppkvaðningar úrskurða og annarra ráðstafana sakir máls. 
2. Til sóknar eða varnar máls. 

138. gr. 
Hraða skal meðferð opinberra mála eftir föngum, enda verði þess jafnan gætt 

að afla allra fáanlegra skýringa um málavöxtu. Dómari (dómur) ræður gangi máls, 
enda er hann óbundinn af yfirlýsingum málflytjenda eða kröfum, nema þær séu 
borgararéttar eðlis. Eigi skiptir það máli, hvenær vfirlýsingar koma fram í rann- 
sókn eða flutningi máls. 

XVI. KAFLI 

Um sakarkostnað. 

139. gr. 
Til sakarkostnaðar í opinberum málum telst: 

1. Ferðakostnaður dómara og sækjanda og skipaðs verjanda, ef því er að skipta, 
enda skal greiða þeim óhjákvæmilegan kostnað af ferðalagi vegna rannsóknar 
og meðferðar málsins. 

2. Þóknun skipaðs sækjanda og verjanda. 
3. Þóknun fyrir aðstoð vegna málsins, svo sem skjalþýðingar, dómtúlkun, afnot 

muna annarra manna o. s. frv. 
4. Gæslu-, varðhalds- og flutningskostnaður ákærða, þar til framkvæmd refsingar 

hefst samkvæmt ákvæðum dómsins. 
5. Þóknun til vitna, mats- og skoðunarmanna. 
6. Þingvotta- og birtingargjöld. 
7. Kostnaður af kyrrsetningu samkvæmt 141. gr. og fullnustu dóms með aðför. 

8. Annar óhjákvæmilegur kostnaður. 

Réttargjöld, gjald fyrir eftirrit beinlínis í þágu málsins, stimplun dómsgerða eða 
staðfestingu skal eigi greiða. 

140. gr. 
Nú er ákærði sýkn dæmdur af refsikröfum, af hvaða ástæðu sem er, eða refsi- 

mál gegn honum fellur niður, án þess að svo sé ástatt sem í 112. gr. segir, og skal 
þá einnig sýkna hann af málskostnaðarkröfu. Þó skal dæma greiðslu sakarkostnaðar 
á hendur ákærða að einhverju leyti eða öllu, ef hann hefur orðið kostnaðar valdur 

með vísvitandi eða stórkostlegu ólögmætu framferði í rannsókn máls eða í sam- 
bandi við hana. 

Nú eru tveir menn eða fleiri hafðir fyrir sökum, og eru sumir sýknaðir og sumir 

sakfelldir, og skal þá frá draga þann hluta kostnaðar, er telja má aðeins koma hinum 

sýknaða eða sýknuðu við, nema telja megi hinn dómfellda eða hina dómfelldu 
einnig beinlínis valda að honum. Ef slíkur frádráttur verður ekki gerður nákvæm- 

lega, metur dómari það, í hvaða hlutföllum hinn sakfelldi skuli bera sakarkostnað 
á móti ríkissjóði.
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141. gr. 
Nú er ákærði sakfelldur fyrir það brot eða þau brot, sem honum er sök á gefin, 

og skal þá dæma greiðslu sakarkostnaðar á hendur honum. 
Nú er ákærði sakfelldur fyrir sum þau brot, er honum er sök á gefin, en sýkn 

dæmdur af öðrum, og getur dómari þá ákveðið, að hann skuli greiða nokkurn hluta 
kostnaðar, en að hinn hlutinn skuli greiddur úr ríkissjóði, með þeim hætti, er í 
140. gr. segir. 

Kostnað, sem sækjandi eða verjandi eða lögreglumenn eru valdir að vegna 

vanrækslu eða skeytingarleysis í starfi sínu, skal ekki dæma sökunaut til að greiða. 
Getur dómari ákveðið í dómi refsimálsins eða úrskurði, ef máli lýkur án dóms, 

skyldu þeirra til að greiða slíkan kostnað, en veita skal hann þeim áður kost á að 
láta uppi álit sitt. 

142. gr. 
Nú eru tveir menn eða fleiri sóttir til refsingar í sama máli og sekir dæmdir, 

og skal þá hvorum (hverjum) þeirra gert að greiða gæslu- eða varðhaldskostnað 
sinn og þóknun til skipaðs verjanda síns einum sér, ef hann hefur fengið sér skip- 
aðan annan verjanda en hinn eða hinir. Þá hina sakfelldu, sem eru saman um verj- 
anda, skal dæma in solidum til að greiða þóknun hans. 

Nú hafa ákærðu allir eða báðir tekið þátt í broti með vitund og vilja hvor (hver) 

annars og eru dæmdir til refsingar fyrir það í sama máli, og skal þá venjulega dæma 
þá til að greiða sakarkostnað in solidum (sbr. þó 1. málsgr.). Ef samband þeirra 
einhverra eða allra um brot hefur ekki verið slíkt, skiptir dómari sakarkostnaði 

milli þeirra í þeim hlutföllum, er honum þykir sanngjarnt vera. 

143. gr. 
Í dómi eða úrskurði, ef máli lýkur án dóms, skal almennt kveða á um skyldu 

ákærða til að greiða sakarkostnað án ákvörðunar fjárhæðar. Þóknun skipaðs sækj- 
anda og verjanda skal þó ákveða tiltekinni fjárhæð, sbr. 2. málsgr. 87. gr. Þegar 
mál er sótt af ríkissaksóknara, vararíkissaksóknara, saksóknara eða fulltrúa ríkis- 
saksóknara, sbr. 1. málsgr. 79. gr. og 1. málsgr. 181. gr., skal það sert án sérslaks 
endurgjalds bæði í héraði og fyrir hæstarétti. Verði ákærða í slíku máli dæmt að 
greiða sakarkostnað, skal honum þá gert að greiða tiltekna fjárhæð málssóknar- 
launa, er renni í ríkissjóð. Þóknun verjanda, sem kemur fyrir dóm utan lögsagnar- 
umdæmis, þar sem með aðalmál er farið, svo og annan kostnað þar ákveður dóm- 
ari aukamálsins. 

Dómari gerir heildarreikning yfir sakarkostnað og sendir hann ásamt fylgi- 
skjölum til dómsmálaráðuneytisins, er úrskurðar reikninginn og greiðir dómara 
það, sem hann kann að hafa lagt út eða greiða á síðar. Refsidómur ásamt úrskurð- 
uðum reikningi verður þá lögleg heimild til aðfarar í fé ákærða eða ákærðu. 

144. gr. 
Til tryggingar greiðslu sakarkostnaðar og skaðabóta eða til undirbúnings eignar- 

töku, ef því er að skipta, skal dómari, ef hann hefur jafnframt fógetavald, kyrrsetja 
eða láta fógeta annars kyrrsetja eignir sökunauts eða sökunauta, ef hættu má telja 
á því, að þeim verði ella undan skotið eða að þær glatist eða rýrni að mun, svo að 
ekki verði nægilegt til greiðslu sakarkostnaðar eða bóta á sínum tíma, og fer það 
eftir álitum dómara, hversu mikið skuli kyrrsetja. Um framkvæmd og þýðingu kyvrr- 
setningar fer sem um kyrrsetningu fjármuna almennt, en þó með þeim afbrigðum, 

er hér segir: 

1. Tryggingu þarf enga að setja. 
2. Ábyrgð á kyrrsetningu þessari fer eftir almennum skaðabótareglum.
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3. Mál til réttlætingar kyrrsetningu þarf ekki að höfða. 

Dómari kveður á um varðveislu kyrrseltra muna og sér um, að þær ráðstafanir 
verði gerðar, er með þarf að lögum til verndar kyrrsetningu. Eigi skal stimpilgjald 

eða þinglýsingar greiða fyrir þessar ráðsíafanir. 
Kyrrsetning fellur niður, jafnskjótt sem ákærði hefur verið sýknaður með 

úrslitadómi eða úrskurði af greiðslu sakarkostnaðar og skaðabóta eða málsókn 
hefur verið undan felld eða látin niður falla og eigi koma ákvæði 112. gr. til greina, 
og á hann þá heimtingu á því, að honum verði honum að kostnaðarlausu fengin 
umráð yfir hinum kyrrsettu verðmætum og úr gildi feildar bær ráðstafanir aðrar, 
sem gerðar kunna að hafa verið bil verndar kyrrseiningunni. Ef ákærði hefur 
greitt sakarkostnað eða dæmdar skaðabætur, á hann og heimtingu til hins sama, en 
greiða verður hann þá kostnað þar af. 

XVII. KAFLI 

Um bætur til handa þriðja manni. 

145. gr. 
Nú kemur það í ljós í rannsókn opinbers máls, að þriðji maður hefur beðið 

tjón af háttsemi þeirri, sem sökunautur er borinn, og skal dómari þá, þegar er efni 
standa til, benda þriðja manni á það, að hann eigi þess kost að koma bótakröfu 
sinni að í væntanlegu refsimáli, og að þar megi dæma bana, ef hún verði nægilega 

skýrð án verulegra tafa eða óhagræðis í því máli. Ef aðili eða umboðsmaður hans 
gerir slíka kröfu nægilega ákveðið og nægilega snemma, enda leiðbeini dómari í því 
efni eftir þörfum, þá skal dómari leita sannana um hana, þar á meðal með matsgerð 
eða skoðunar fyrir dómtöku, ef því er að skipta. Bera skal slíka kröfu undir ákærða, 
enda er sækjanda og verjanda skylt að gera athugasemdir um hana, ef ákærði hefur 
ekki samþykkt hana, eftir því sem ástæður verða til. 

146. gr. 
Ef máli er til lykta ráðið samkvæmt 112. gr. og sökunautur samþykkir bóla- 

kröfu og samkomulag verður um greiðslu hennar, skal dómari bóka bað, og er þann 
gerning að meta sem sátt fyrir dómi. 

Um lyktir bótakröfu í refsimáli fer annars sem hér segir: 
Ef dómur gengur ekki um efni refsikröfu fyrir þá háttsemi, sem bótakrafa er 

sprottin af, þá verður ekki heldur dæmt um hana. Sama er, af ákærði er sýknaður 
af þeirri háttsemi vegna þess, að eigi þykir sannað, að hann hafi framið hana. Ef 
hann er sýkn dæmdur af öðrum rökum, svo sem vegna sakhæfisskorts, eða refsing 

er látin niður falla, en skilyrðum skaðabótaskyldu er þó talið vera fullnægt. má 

dæma kröfuna. Ef sannanir þykir skorta um tjón aðila að öllu leyti, skal vísa kröfu 

frá dómi. Dómari ákveður annars bætur með venjulegum hætti. 

147. gr. 
Í æðra dómi skal taka skaðabótakröfu, sem dæmd hefur verið að efni til í héraði, 

til meðferðar með venjulegum hætti, ef annar hvor aðila æskir þess, enda gilda þar 
ákvæði 145. gr. um skyldu sækjanda og verjanda. 

Skjóta má sérstaklega til hæstaréttar ákvæði héraðsdóms, þar sem Þótakrafa 
hefur verið dæmd að efni til, ef dóminum er ekki áfrvjað að öðru leyti, enda fer 
það málskot að lögum um meðferð einkamála fyrir æðra dómi.
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148. gr. 
Aðrar kröfur borgararéttareðlis, sem rót sína eiga að rekja til refsiverðrar hátt- 

semi, má og leggja fyrir dómara í refsimáli, svo sem missi erfðaréltar, ógildi hjú- 
skapar o. s. frv., og skal þar dæma þær að efni til, að fullnægðum framangreindum 
skilyrðum, eftir því sem við á. 

149. gr. 
Nú hefur leit verið gerð hjá þriðja manni eða hald verið lagt á muni hans í 

rannsókn opinbers máls, og á hann þá kröfu til bóta fyrir miska, ef aðgerðir þessar 
hafa fram farið á óþarflega móðgandi eða særandi hátt, og fyrir fjártjón, er aðgerðin 

hefur valdið honum, enda verði honum eigi gefin sök á því, að hún fór fram eða 
hvernig hún fór fram. Í stað bótakröfu má láta aðila í té yfirlýsingu samkvæmt 
158. gr., eftir því sem við á. , 

XVIII. KAFLI 

Um bætur til handa sökuðum mönnum o. Íl. 

150. gr. 
Kröfu um bætur samkvæmt þessum kafla má, nema öðruvísi sé sérstakleg: 

mælt, því aðeins taka til greina, að: 

1. Sökunautur hafi ekki með vísvitandi eða stórvægilega gáleysislegu ólögmætu 
framferði valdið þeim aðgerðum, er hann reisir kröfu sína á, svo sem með 
stroki, Ósannindum, tilraunum annars til að torvelda rannsókn o. s. frv., og 

2. Rannsókn hafi verið hætt eða ákæra ekki hafin vegna þess, að sú háttsemi, sem 
hann var borinn, hafi talist ósaknæm, eða sönnun hafi ekki fengist um hana 
eða hann hafi verið sýkn dæmdur með óáfrýjuðum eða óáfryjanlegum dómi 
af sömu ástæðu, enda megi fremur telja hann líklegan til að vera sýknan af 

henni en sekan. 
Bæta skal fjártjón og miska, ef því er að skipta. 

161. gr. 
Dæma má bætur fyrir handtöku, leit á manni, rannsókn á heilsu manns og aðrar 

aðgerðir, sem hafa frelsisskerðing í för með sér, aðrar en gæsluvarðhald og refsi- 
vist, sbr. 152. og 153. gr., svo og fyrir leit í húsum og hald á munum: 

1. Ef lögmælt skilyrði hefur brostið til slíkra aðgerða. 
2. Ef ekki hefur verið, eins og á stóð, nægilegt tilefni til nefndra aðgerða eða þær 

hafa verið framkvæmdar á óþarflega hættulegan, særandi eða móðgandi hátt. 

152. gr. 
Bætur skal að jafnaði dæma fyrir gæsluvarðhald, sem óleyfilegt er samkvæmt 

1.—3. tölul. 69. gr., án tillits til ákvæða 1. eða 2. tölul. 150. gr. Sama er um bætur til 
þeirra, er í 4. tölul. sömu greinar segir, enda hafi mátt sjá, að svo var ástatt um þá, 
sem þar greinir, eða þeir hafi vakið athygli viðkomenda á þvi. 

Um bætur fyrir gæsluvarðhald annars fer eftir 150. gr. 
Taka skal sérstaklega til greina, ef sannað er eða ætla má, að sökunautur hafi 

liðið tjón á heilsu sinni vegna frelsisskerðingar. 

163. gr. 
Nú verður það ljóst, að maður hefur saklaus hlotið refsidóm, þolað refsingu 

eða upptöku eigna, og ber þá að dæma honum bætur fyrir miska og fjártjón, þar 
á meðal fyrir stöðu- og atvinnumissi, enda þótt skilyrðum 1. tölul. 150. gr. sé ekki 
fullnægt, en lækka má þó bætur eftir sök aðila á því, að hann var ranglega dæmdur. 

A 47
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154. gr. 
Bótakröfu má hafa uppi sem hér segir: 

1. Ef rannsókn hefur ekki leitt til ákæru, selur aðili krafist úrskurðar rannsókn- 
ardómara um rétt sinn á hendur ríkissjóði til bóta. Kveður dómari þá upp úr- 
skurð um kröfuna, að fengnu áliti ríkissaksóknara. Úrskurði má áfrýja til æðra 
dóms. 

2. Ef mál gengur til dóms, gelur aðili krafist úrlausnar héraðsdóms um Þbótakröfu 
á hendur ríkissjóði, enda ber þá sækjanda og verjanda að tjá sig um hana í 
flulningi máls þar. Ákvæðum dóms um bótakröfu má áfrýja l æðra dóms 

ásamt málinu eða sérstaklega, ef máli er ekki áfrýjað. 
3. Nú eru þær leiðir ekki farnar, sem í 1. og 2. tölul. getur, og er aðila þá rétt að 

höfða mál í héraði, þar sem sú aðgerð fór fram, er krafa er á reist, með venju- 
legum hætti, enda sé ríkissaksóknara stefnt fyrir hönd ríkisvaldsins til að gæta 
réttar þess og lögreglumanni og héraðsdómara, ef krafa er gerð á hendur þeim. 

Fer þá mál eftir reglum um meðferð einkamála, enda skal veita aðila gjafsókn 
fyrir báðum dómum. En dæma má hann til greiðslu sakarkostnaðar, ef hann 
tapar máli, eftir almennum reglum. 

155. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist jafnan greiðslu bóla, en kröfu á hann á hendur dómara 

eða öðrum, ef telja má þá hafa með ásetningi eða siórkostlegu gáleysi valdið að- 
gerðum þeim, sem krafa var reist á, eða framkvæmt þær með saina hætti. 

Nú er rannsókn á hendur manni, sem hlotið heftur bætur samkvæmt 150. 152. 
gr., tekin upp af nýju og það kemur í ljós, að grundvöllur sá, sem bótakröfu mátti 
reisa á, var ekki fyrir hendi, og ber þá að dæma hann til endurgreiðslu bótanna. 

156. gr. 
Um aðilaskipti að bótakröfu samkvæmt þessum kafla fer samkvæmt 3. málsgr. 

264. gr. almennra hegningarlaga. 

157. gr. 
Bótakrafa fyrnist á 6 mánuðum frá vitneskju aðila um ákvörðun um niður- 

fall rannsóknar eða ákæru eða uppkvaðningu sýknudóms eða frá því, er aðili var 
laus látinn úr refsivist. Ef refsimál hefur farið Hl hæstaréttar, telst fyrningarfrestur 
frá uppkvaðningu dóms þar. 

158. gr. 
Sökunautur, er orðið hefur fyrir þeim aðgerðum, sem taldar eru í 151 .—-153. gr. 

setur í stað bóta krafist voltorðs þess opinbers starfsmanns, sem máli hans hefur 

ráðið til lykta, um það, að komið hafi í ljós, að sökunautur hafi ekki verðskuldað 
aðgerðina. Ef viðkomandi opinber starfsmaður telur, að sökunautur eigi rétt á 

slíku vottorði, ber honum að láta það í té. 

XIX. KAFLI 

Um setir. 

159. gr. 
Ef skipaður sækjandi eða verjandi gerir sig sekan í vanrækslu eða skeytingar- 

leysi í starfa sínum, getur dómari dæmt honum sekt fyrir í dómi eða úrskurði. 

160. gr. 

Sá, er viðhefur ósæmileg ummæli, skrifleg eða munnleg, fyrir dómi um dómara
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eða aðra eða kemur að öðru leyti hneykslanlega eða ósæmilega fram fyrir dómi, 

skal sæta sektum. 

161. gr. 

Sá skal sæta sektum eða varðhaldi, sem brýtur bann dómara samkvæmt 3. máls- 

gr. 16. gr. eða í ræðu eða riti gefur opinberlega vísvitandi eða gálauslega ranga eða 

villandi skýrslu í verulegum atriðum eða óþarflega særandi um opinbert mál eða 

rannsókn þess, meðan því máli er ekki að fullu lokið, eða tálmar eða reynir að 

tálma á ólögmætan hátt rannsókn slíks máls eða hafa að öðru leyti ólöglega áhrif 

á hana eða málsúrslit. 
Ef sækjandi eða verjandi brýtur ákvæði Í. málsgr. og brot þeirra þykja eigi 

varða nema sektum, enda liggi full vilneskja fyrir um það, má svo með fara 

sem í 159. gr. segir. 
Mál út af þessum brotum fara annars sem opinber mál almennt. 

162. gr. 

Ef brot þau, er í 159., 160. og 161. gr. segir, varða þyngri refsingu að lögum en 

þar segir, skal sækja þá sök í almennu opinberu máli. 

163. gr. 
Sektir samkvæmt 159.—161. gr. og Ál. gr. renna í tíkissjóð. 

Kæra má sérstaklega refsiákvæði samkvæmt 159., 160. og 161. 

um áfrýjun eftir 175. gr. 

sr. en ella fer 0 

XX. KAFLI 

Um dóma og úrskurði. 

Í64. gr. 

Úrskurði, er kveða þarf upp í sambandi við rannsókn eða flutning opinbers 

máls, skal kveða upp svo fljótt sem unnt er, eflir að atriði er tekið Hl úrskurðar. 

Úrskurðir skulu vera byggðir á forsendum og nægilega skýrir og glöggir. 

165. gr. 

Ákvæði 191. og 192. gr. laga um meðferð einkamála í héraði skulu og taka til 

opinberra mála. 

166. gr. 

Dómar í opinberum málum skulu vera glöggir og skýrir svo sem kostur er á. 

Ekki má skírskota til sannana eða atvika, er síðar kunna að koma fram, 

Í dómi skal greina nafn, stöðu og heimili ákærða, svo að ekki verði um villst, 

númer málsins, þing, stað og stund, er dómur er upp kveðinn, hvenær mál var tekið 

til dóms, nafn dómanda eða nöfn, ef fleiri eru en einn, málsalvik og málsástæður 

þær, er máli þykja skipta, hugleiðingar dómara um niðurstöðu, skilorð, ef skilorðs- 

bundið er dæmt, réttarfarssektir, ef því er að skipta, um skaðabótakröfu, eignar- 

töku, sakarkostnað og annað, er máli kann að skipta. Niðurstöðu dóms skal síðan 

saman draga í niðurlag hans, eins og tíska hefur verið, að því leyti sem honum á 

að fullnægja með aðför, og svo ef ákærði er alsýknaður. 

Dómi eða úrskurði má fullnægja með aðför eftir efni sínu, enda þótt eigi sé sett 

í þá aðfararákvæði sérstaklega.
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Ef sektir eru dæmdar eða úrskurðaðar, skal ákveða í dómi eða úrskurði vara- 
refsingu lögum samkvæmt tiltekinn tíma, er ákærði skuli þola, ef sekt greiðist ekki 
innan ákveðins tíma frá birtingu eða uppsögu dóms eða úrskurðar, sbr. 8. málsgr. 
167. gi. 

Ákvæði um aðfararfrest skal annars ekki setja í dóma eða úrskurði í opin- 
berum málum, hvorki um refsingu né annað. 

167. gr. 
Dómari tilkynnir ákærða eða verjanda hans, ef þess er kostur, hvar og hvenær 

dómur eða úrskurður, ef með þarf og það á við, verði kveðinn upp, og með þeim 
fyrirvara, er honum þykir hlýða. 

Niðurlag dóms eða úrskurðar skal lesa upp á dómþingi í heyranda hljóði. Eftir- 
rit af dómi eða úrskurði skal veita sækjanda og verjanda eða ákærða svo fljótt sem 
unnt er, ef þess er krafist. 

Ef ákærði er viðstaddur uppsögu dóms eða úrskurðar, þarf ekki að birta hon- 
um dóm eða úrskurð. Ella skal birting dóms fram fara með venjulegum hætti, og 
úrskurðar, er það á við. 

Ef ákærði er við dómsuppsögu eða úrskurðar staddur, telst frestur samkvæmt 
4. málsgr. 166. gr. frá uppsögudegi, en ella frá birtingardegi. 

Dómari gerir nauðsynlegar ráðstafanir til birtingar dóma og úrskurða. 
Geta skal þess í þingbók, hvort ákærði hafi verið viðstaddur uppsögu dóms eða 

úrskurðar. Í eftirriti af dómsathöfnum þessum skal þess og geta. 

168. gr. 
Dómur bindur ákærða, handhafa ríkisvalds og aðra aðila um atriði þau, sem 

þar eru dæmd, svo sem refsingn, skaðabætur, réttindamissi, réttarfarssektir, eigna- 
töku, sakarkostnað o. s. frv. 

Ákvæði 2. málsgr. 195. gr. og 196. gr. laga nr. 85/1986 gilda og um opinber mál. 

169. gr. 
Refsiákvæðum, ákvæði um eignatöku, málskostnað eða skaðabætur í dómi í 

opinberu máli eða úrskurði má ekki fullnægja með aðför fyrr en afráðið er, að því 
verði ekki skotið til æðra dóms, en þá má því þegar fullnægja, nema sekt skuli 
greiða og greiðslufrestur hennar sé ekki liðmn. 

KXI. KAFLI 

Um kæru til æðra dóms. 

170. gr. 
Ekki verður skotið til æðra dóms: 

Í. Ákvörðun um, að meðdómendur skuli til kvaddir. 
2. Ákvörðun um, að rannsókn eða meðferð máls skuli fara fram fyrir luktum 

dyrum. 
3. Ákvörðun um brottvísun af dómjingi. 
4. Synjun um skoðun skjala og kynningu annarra sakargagna. 
5. Ákvörðun um, að verjanda skuli skipa. 
6. Ákvörðun um fresti, sbr. þó 172. gr., 9. tölul. 
7. Ákvörðun um skriflegan sða munnlegan málflutning. 
8. Ákvörðun um að veita verjanda leyfi til viðtals við sökunaut. 
9. Ákvörðun um, að rannsókn eða málsmeðferð skuli tekin upp af nýju.
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171. gr. 

Ríkissaksóknari einn getur kært til æðra dóms eða leyft aðila að kæra: 

Úrskurði dómara, að hann eða meðdómandi skuli eða skuli ekki fara með mál. 

Synjun á kvaðningu meðdómenda. 
Frávísunardóm og úrskurð dómara samkvæmt 74. gr. 
Ákvæði um sakarkostnað, sbr. þó 172. gr., 11. tölul. im

 
Go
 

PD 

172. gr. 

Aðili getur kært til æðra dóms: 

I. Úrskurð um handtöku og rannsókn á sökunaut eða öðrum, leit, hald á mun- 

um, kyrrsetningu og rannsókn skjala og bréfa. 

9. Ákvörðun um skyldu manna til aðstoðar og um að láta í té muni í þarfir opin- 

bers máls. 
3. Úrskurð um varðhald og aðra gæslu á sökunaut og tryggingu. 

4. Synjun um skipun verjanda og ákvörðun um það, hvern skuli skipa. 

5. Ákvörðun um þóknun sækjanda og verjanda, ef hún er ekki ákveðin í dómi. 

6. Úrskurð um vitnaskyldu, vitnaheimild, þóknun vitnis, viðurlög við brotum á 

vitnaskyldu og önnur atriði, sem vitni varða. 

Úrskurð um sams konar efni um mats- og skoðunarmenn. 

Úrskurð um líkrannsókn. 
Úrskurð, þar sem synjað er um rannsókn um einstök atriði eða endurupptöku 

málflutnings. 
10. Ákvörðun um önnur efni, er varða rannsókn máls eða meðferð fyrir dómtöku 

þess og líkt er farið. 
11. Ákvæði um greiðslu sakarkostnaðar á hendur ákærða, sem að öðru leyti hefur 

verið sýkn dæmdur að nokkru eða öllu. 

s
o
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173. gr. 

Kæra samkvæmt 172. gr., 1—-4. tölul., frestar ekki framkvæmdum í máli. Kæra 

samkvæmt 6. og 7. tölul. frestar ekki aðgerðum, ef hún varðar þóknun vitna eða 

mats- og skoðunarmanna. 
Þegar öðruvísi stendur á, frestar kæra samkvæmt 172. gr. þeim framkvæmdum 

í rannsókn opinbers máls og meðferð, sem fara mundu í bága við niðurstöðu æðra 

dóms, ef hún yrði andstæð hinni kærðu dómsathöfn, nema slík framkvæmd verði 

talin brýnt nauðsynleg til þess að rannsókn málsins komi að fullu gagni, enda verður 

ákvörðun dómara um það efni eigi haggað. Þetta gildir þó ekki um vitnaheimild 

eða vitnaskyldu né um samsvarandi skyldu matsmanna eða skoðunarmanna. 

174. gr. 
Þar sem kæra frestar framkvæmdum, skal dómari, eftir því sem unnt er, ganga 

þegar úr skugga um það, hvort kært verði. 
Kærandi skal lýsa kæru sinni innan sólarhrings frá því, er honum var birt 

ákvörðun sú, er hann vill kæra, bréflega til dómara eða með bókun í þingbók, og 
gera kröfur sínar ásamt þeim athugasemdum, er honum þykir hlýða, enda mega 
ný gögn og ný málsatvik koma fyrir æðra dóm. Jafnskjótt sem kæru hefur verið 
lýst, skal dómari gera eftirrit af því, er kærumálið varðar. Sendir hann þegar æðra 

dómi fimm eintök þar af með athugasemdum sínum, ef hann vill, en ríkissaksóknara, 
sökunaut eða verjanda hans eitt eintak hverjum, svo og þeim öðrum, er kæran 

varðar (sækjanda, vitni o. s. frv.). Innan 3 sólarhringa eftir móttöku skjalanna 

getur æðri dómur lagt dóm á kærumálið, enda getur hver aðila sent honum athuga- 

semdir sínar á þeim fresti.
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Athugasemdir, er síðar koma, skal þó taka til greina, ef þær koma, áður en 
dómur er upp kveðinn. 

Ef kæra frestar framkvæmdum rannsóknar eða málsmeðferðar, skal æðri dómur 
hafa lokið dómsorði á kærumál innan 10 daga frá móttöku skjalanna, nema mál sé 
sérstaklega margbrotið eða dómurinn telji óhjákvæmilegt, að nýrra sagna sé aflað. 
Að þeim fengnum fer um dómsuppsögu sem áður segir. 

Aldrei má dómsuppsaga dragast lengur en ? vikur, ettir að skjöl öll, þar á 
meðal ný sakargögn, hafa til æðra dóms komið, hvort sem kæra frestar framkvæmd- 
um eða ekki. 

Sekta skal kæranda fyrir tilefnislausa kæru. Sekt rennur í ríkissjóð. 

XKII. KAFLI 

Um áfrýjun. 

175. gr. 
Skylt er ríkissaksóknara að áfrýja dómi án kröfu ákærða: 

1. Ef ákærða er dæmd 5 ára refsivist eða meira. 
2. Ef sérstakar ástæður eru til, svo sem ef telja má mann ranglega sýknaðan eða 

sakfelldan, refsingu að mun of háa eða of lága, réttindi eða eign ranglega dæmda 
af manni, mann ranglega mæltan undan þessum viðurlögum, eða ranglega hallað 
á hann í forsendum dóms, þótt hann sé sýknaður, ef Það hefur almenna þýð- 
ingu að fá úrlausn æðra dóms eða töluverð vafaatriði þykja annars vera í máli, 
hvort sem þau varða lög eða staðreyndir. 

Skylt er ríkissaksóknara að áfrýja eftir kröfu ákærða: 
l. Ef ákærða er dæmd refsing eða upptaka eignar fyrir fyrsta sinni framið brot. 
2. Ef dæmd refsing nemur 50 000 króna sekt eða þriggja mánaða refsivist. 
3. Ef ákærði er sviptur réttindum eða réttindamissi leiðir af sakfellingu hans. 
4. Ef ákærða er mælt upptaka eignar, er nemur 50 000 krónum. Jafnan er þriðja 

manni, sem með dómi skal sæta upptöku eignar, rétt að áfrýja að hætti einka- 
mála, ef ríkissaksóknari vill láta við dóminn sitja. 

Lögráðamaður kemur í stað ákærða um ákvarðanir um áfrýjun, sbr. 177. gr., 
ef ákærði er yngri en 18 ára eða sviptur sjálfræði. 

Að ákærða önduðum, koma maki hans, foreldri, barn, kjörbarn og systkin í 
stað hans um áfrýjun. Rétt er ríkissaksóknara að áfrýja ákærða til hagsbóta eftir 
andlát hans. 

178. gr. 
Nú er máli áfrýjað að kröfu ákærða, og verður þá refsing eða önnur viðurlög 

á hendur honum ekki þyngd, nema ákæruvaldið áfrýji málinu í þessu skyni af 
sinni hálfu. 

177. gr. 
Nú hefur ákærða verið dæmt áfall og svo er ekki farið sem í 1. tölul. fyrri máls- 

greinar 175. gr. segir, og skal héraðsdómari þá spyrja ákærða, ef hann er við dóms- 
uppsögu staddur, hvort hann æski áfrýjunar, en ella skulu stefnuvottar gera það 
eftir fyrirlagi dómara, þegar þeir birta sakfellda dóminn. 

Nú er ríkissaksóknara skylt að áfrýja eftir kröfu ákærða, og skal ákærði þá hafa 
að forfallalausu tilkynnt dómara kröfu sína um áfrýjun innan 2 vikna frá áður- 
nefndum tíma. Annars kostar má svo meta sem hann uni við dóminn. 

Héraðsdómari skal jafnan afgreiða dómsgerðir til ríkissaksóknara svo fljótt sem 
unnt er.
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178. gr. 
Ákvörðun um áfrýjun samkvæmt 175., sbr. 179. gr., frestar fullnustu ákvæða um 

refsingu, eignartöku, sakarkostnað, svo og skaðabætur, enda hafi ákærði ekki ber- 

um orðum samþykkt skaðabótakröfu að öllu leyti. Ákvörðun um áfrýjun freslar og 

ákvæðum dóms um réttindamissi, nema þau verði talin sett til verndar lífi, beilsu 

eða eignum einstakra manna eða almennings, eða óviðurkvæmilegt megi telja, að 

dómfelli haldi réttinum þrátt fyrir áfrýjun. Dómari getur þess í dómi, ef ákvörðun 

um áfrýjun frestar ekki ákvæðum dóms áð þessu leyti. 

179. gr. 

Þegar ríkissaksóknari hefur fengið dómsgerðir, rannsakar hann, hvort skylt sé 

eða rétt að áfrýja máli af hálfu ákæruvalds eða eftir ósk ákærða. Ef fleiri en einn eru 
fyrir sökum hafðir, tekur hann ákvörðun um áfrýjun að því er varðar mál hvers 

þeirra. 
Bíkissaksóknari skal hafa tekið ákvörðun um áfrýjun eigi síðar en 3 mánuðum 

eftir að dómsgerðir hafa komið honum í hendur. Nú verður dómi eigi áfrýjað, og 
sendir ríkissaksóknari þá dómsmálaráðuneytinu endurrit dómsins með áritun þar 
um. Nú verður dómi áfrýjað að því er varðar einn aðila eða fleiri, en eigi alla, og 
sendir ríkissaksóknari þá dómsmálaráðuneytinu endurrit dóms á sama hátt. 

Nú er áfrýjun ráðin, og ritar ríkissaksóknari þá fyrirkall á dómsgerðir til ákærða 
eða ákærðu og annarra aðila þess efnis, að málinu sé stefnt til hæstaréttar, að það 
verði þar þingfest, svo fljótt sem kostur er, og aðili eða aðilar megi ekki vænta 
annars fyrirkalls. Síðan sendir ríkissaksóknari dómara dómsgerðir til birtingar á 

fyrirkalli fyrir aðilum. Að lokinni birtingu endursendir dómari dómsgerðir til ríkis- 

saksóknara, er svo afgreiðir þær til hæstaréttar. Skipar þá forseti dómsins verjanda 

eða verjendur með áritun á dómsgerðir og sendir þær því næst ríkissaksóknara. 

180. gr. 
Ríkissaksóknari undirbýr ágrip dómsgerða með þeim hætti, sem tíðkast hefur, og 

lætur síðan, er hann hefur veitt verjanda kost á athugun frumvarps síns, fjölrita 

ágrip. 
Nú telja ríkissaksóknari og verjandi sakaratriði miður rannsökuð en skyldi, og 

gera þeir þá, um leið og þeir undirbúa ágrip dómsgerða, skrá um Þau atriði og 
kynna þau hvor öðrum. Ríkissaksóknari ákveður því næst, hverra frekari gagna 
skuli leita með prófun máls í héraði. Að því loknu annast ríkissaksóknari gerð 

viðbótarágrips. 
Ríkissaksóknari endursendir hæstarétti síðan dómsgerðir héraðsdóms ásamt 

framhaldsprófum, ef því er að skipta, og ágrip dómsgerða. Ákveður forseti hæsta- 
réttar svo þingfestingardag máls og tilkynnir ríkissaksóknara og verjanda það með 
hæfilegum fyrirvara. 

181. gr. 
Bíkissaksóknari sækir öll opinber mál í hæstarétti, og hvíla á honum sömu 

skyldur, sem hvílt hafa á sækjanda fyrir þeim dómi, og samkvæmt þeim fyrirmæl- 

um, er í lögum þessum segir. 
Ríkissaksóknari getur falið vararíkissaksóknara eða saksóknara að flytja til- 

tekin opinber mál í hæstarétti. 

182. gr. 
Nú ákveður hæstiréttur framhaldsrannsókn máls bar fyrir dómi, og kveður 

hann þá fyrir sig sækjanda og verjanda og þá, er prófa skal, enda fer um skyldu 
manns til að gefa skýrslu þar og veita fræðslu um hvert atriði, er dómur telur
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máli skipta, um prófun þeirra og um viðurlög með sama hætti, sem segir í lögum 
þessum um rannsókn og meðferð fyrir héraðsdómi. 

183. gr. 
Um öll þau atriði, er varða galla á málatilbúnaði í héraði eða hæstarétti eða 

málsmeðferð í héraði eða undirbúning málsmeðferðar eða hana sjálfa í hæstarétti, 
getur hæstiréttur kveðið upp úrskurð eða dóm, áður en málflutningur þar hefst, eða 
á hverju stigi hans sem vera skal, svo sein um frávísun sakar frá dómi, hvort ómerkja 
skuli héraðsdóm, um fresti, um ágrip dómsgerða, um öflun frekari gagna o. s. frv. 

184. gr. 
Nú verður það bert í flutningi máls eða við athugun dómenda síðar, að leita 

þurfi frekari gagna en þegar hefur verið gert, og ætla má, að framhaldsrannsókn 

kunni að bera árangur, og getur hæstiréttur þá kveðið upp úrskurð, þar sem hér- 
aðsdómari, sækjandi og verjandi eru skyldaðir til að afla fræðslu um þau at- 
riði, sem til eru tekin í úrskurði, og um það annað, sem framhaldsprófun veitir efni til. 

185. gr. 
Hæstiréttur vísar máli frá dómi vegna galla á málatilbúnaði, svo sem ef ákæra 

hefur ekki verið birt aðilum eða fyrirkall til hæstaréttar. Ómerkt getur hæstiréttur 
héraðsdóm, ef verulegir gallar þykja á meðferð hans annars í rannsókn eða máls- 
meðferð, enda þyki eigi hentara að bæta úr því með þeim hætti, sem í 182. og 183. 
gr. segir. 

186. gr. 
Í dómi opinbers máls getur hæstiréttur dæmt héraðsdómara í sekt, er 

renni til ríkissjóðs, fyrir drátt á opinberum málum og önnur glöp í rann- 
sókn þeirra og meðferð, enda þótt dómara hafi ekki verið stefnt í því skyni, ef sök 
hans virðist ljós. Einnig er ákærða rétt að krefjast þess, að dómara verði stefnt til 
ábyrgðar fyrir rannsókn opinbers máls og meðferð, og ber þá ríkissaksóknara að 
setja í fyrirkallið kröfu hans í því efni. Svo getur ríkissaksóknari af sjálfsdáðum 
gert slíka kröfu í fyrirkalli. 

Ríkissaksóknara ber að gæta hagsmuna ríkisvaldsins gagnvart dómara, ef hann 
er krafinn ábyrgðar, en verjanda hagsmuna ákærða að því leyti. Nú kemur héraðs- 
dómari fyrir hæstarétt vegna ábyrgðarkröfu og er sýkn dæmdur, og getur dómur- 
inn þá dæmt ákærða, ef hann hefur gert kröfuna, eða ríkissjóð, ef ríkissaksóknari 

hefur gert hana, til þess að greiða dómara málskostnað. 

187. gr. 
Nú þykir verjandi hafa gerst sekur um vanrækslu eða önnur glöp í undirbún- 

ingi eða flutningi opinbers máls fyrir hæstarétti, og getur dómurinn þá gert honum 
sekt, er renni til ríkissjóðs. 

188. gr. 
Nú þykir hæstarétti að vísu vera gallar á verki héraðsdómara, skipaðs sækj- 

anda í héraði, verjanda eða annarra, en ekki slíkir sem sektum eigi að varða, og 
getur dómurinn þá vítt viðkomendur fyrir þá, eftir því sem honum þykir ástæða til. 

189. gr. 
Dómar hæstaréttar skulu afgreiddir til dómsmálaráðuneylis með þeim hætti, 

sem nú tíðkast.
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XXIII. KAFLI 

Um endurupptöku dæmdra opinberra mála. 

190. gr. 
Nú hefur óáfrýjaður héraðsdómur eða hæstaréttardómur gengið í opinberu 

máli, og verður það mál þá ekki síðan tekið upp af nýju, nema til þess sén þau 

skilyrði, er í þessum kafla segir. 

191. gr. 
Eftir kröfu ríkissaksóknara skal taka mál, þar sem ákærði hefur verið sýknaður 

eða dæmdur fyrir miklu minna brot en það, er hann var borinn, upp af nýju: 

1. Ef ákærði hefur, síðan dómur gekk, játað sig hafa framið brot það, sem hann 
var borinn, eða önnur sögn hafa komið fram, er ótvírætt benda til sektar hans. 

2. Ef ákærði eða aðrir hafa haft í frammi refsiverða hegðun í því skyni að fá 
þau málalok, sem orðin eru, svo sem ef falsvitna er aflað, fölsuð skjöl eru látin 
fram koma, vitni, mats- eða skoðunarmenn gefa vísvitandi rangar skýrslur, 

enda megi ætla, að slík skjöl eða hegðun hafi orkað málalokum að öllu eða 
nokkru leyti. 

192. gr. 
Eftir kröfu dómfellds manns, sem telur sig syknan sakfelldan eða sakfelldan 

fyrir að mun meira brot en það, er hann hefur framið, skal taka mál upp af nýju: 

1. Ef fram eru komin ný gögn, sem ljóst eða líklegt gera, að dómfelldi hefði verið 
sýkn dæmdur eða dæmdur fyrir að mun minna brot, ef þau gögn hefðu komið 
fyrir dómendur, áður en dómur gekk. 

2. Ef ætla má, að falsgögn eða athæfi, sem í 2. tölul. 191. greinar getur, hafi valdið 
refsidómi að einhverju leyti eða öllu. 
Ef nokkur þeirra aðila, er að lögum eiga að vinna að rannsókn eða meðferð 

opinberra mála, fá vitneskju eða rökstuddan grun um nokkur þeirra atriða, er í 
1. og 2. tölul. segir, þá ber þeim að veita dómfellda vitneskju um það. 

Ákvæði 3. og 4. málsgr. 175. gr. taka og til endurupptöku eftir þessari grein. 

193. gr. 
Hæstiréttur tekur ákvörðun um endurupptöku máls, og skal beiðni um bana 

stíluð til hæstaréttar og send ríkissaksóknara. Greina skal í beiðni þau atriði, er vé- 
fengd eru í dómi, og þær ástæður, sem til véfengingar eru taldar liggja, sbr. 191. og 
192. gr. Skjöl, er beiðni kunna að vera til styrktar, skuln fylgja henni, eftir því 

sem unnt er. 
Nú er beiðandi sviptur frelsi, og skal yfirmaður fangelsis þá taka við og bóka 

heiðni um endurupptöku eftir ósk aðila og koma henni á framfæri, enda er dómara 
skylt að skipa honum þegar réttargæslumann, ef þess er óskað. Ef gallar þykja vera 
á beiðni, skal aðila jafnan veittur kostur á að lagfæra þá, áður en ráðið er, hvort 
hún skuli tekin til greina eða ekki. 

   

194. gr. 
Ríkissaksóknari sendir beiðnina til hæstaréttar ásamt skjölum málsins og til- 

lögum sínum, svo og umsögn héraðsdómara, ef um héraðsdóm er að tefla. 
Hæstiréttur lætur héraðsdómara framkvæma nauðsynlega rannsókn, áður en 

hann tekur ákvörðun um endurupptöku. 
Nú leiðir rannsókn í ljós, að beiðni um endurupptöku hafi gengið of skammt, 

og skal þá veita beiðanda kost á að lagfæra beiðni sína í samræmi þar við. 

A 48
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195. gr. 
Nú ákveður hæstiréttur endurupptöku máls, sem dæmt var lokadómi í héraði, 

og gerir ríkissaksóknari þá ráðstafanir til áfrýjunar málsins, og fer um meðferð þess 
fyrir hæstarétti samkvæmt ákvæðum laga þessara. 

196. gr. 
Nú ákveður hæstiréttur endurupptöku hæstarétlarmáls, og fer þá um rannsókn 

samkvæmt 181. eða 182. gr. 
Um undirbúning málsmeðferðar og flutning fyrir hæstarétti fer samkvæmt 

ákvæðum laga þessara. 

Nú telur hæstiréttur ekki rök hníga til breytingar á dómi, og vísar hann endur- 
upptökumáli þá frá sér. Annars koslar dæmir hæstiréttur málið að efni til. 

197. gr. 
Nú er mál endurupptekið samkvæmt beiðni dómfellds manns, og má þá hlutur 

hans aldrei verða lakari en hann var eftir hinum upphaflega dómi. 

198. gr. 
Nú er mál endurupptekið samkvæmt kröfu ríkissaksóknara, og fer þá um máls- 

kostnað eftir ákvæðum 141. gr. 

Kostnaður af endurupptöku máls samkvæmt beiðni dómfellda greiðist úr ríkis- 
sjóði, nema aðili hafi aflað úrskurðar til hennar með skýrslum, er hann vissi ósannar 
vera. Skal þá dæma greiðslu sakarkostnaðar á hendur honum. 

199. gr. 
Ákvörðun um endurupptöku máls frestar ekki framkvæmd dóms, nema hæsti- 

réttur mæli svo. 
Heimil er endurupptaka máls, þótt aðili hafi að fullu þolað refsingu samkvæmt 

dómi í því máli. 

Gjört í Reykjavík, 21. ágúst 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Ólafur Jóhannesson. 
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LÖG 

um tímabundnar ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Fram lil 30. september má ekki hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald 
fyrir afnot af fasteign eða lausafé frá því, sem var 22. maí 1974, nema að fengnu sam- 
þykki réttra yfirvalda, og skulu þau ekki leyfa neina hækkun, nema þau telji hana 
óhjákvæmilega. Leyfi til hækkunar tekur þó ekki gildi fyrr en það hefur hlotið 
staðfestingu ríkisstjórnarinnar. 

Á því tímabili, er greinir í 1. mgr., má ekki hækka hundraðshluta álagningar 
á vöru í heildsölu, smásölu eða öðrum viðskiptum frá því, sem var 22. maí 1974, 
nema að fengnu samþykki réttra yfirvalda og staðfestingu ríkisstjórnarinnar, sbr. 
I. mgr. Gildir þetta einnig um hvers konar umboðslaun vegna sölu vöru eða þjón- 
ustu og um hvers konar álagningu, sem ákveðin er sem hundraðshluti á selda 
vöru eða þjónustu, þar með vinnu. 

Ákvæði 1. og 2. mgr. taka einnig til verðs hvers konar vöru og þjónuslu, sem 
ríki, sveitarfélög, stofnanir þessara aðila eða aðrir opinberir aðilar láta í té gegn 

gjaldi. 
Ríkisstjórnin getur ákveðið lækkun á verði vöru eða þjónustu, telji hún til 

þess gilda ástæðu eða brýna nauðsyn. 

2. gr. 
Verðlagsuppbót á laun skal haldast óbreytt fram til 30. september 1974, sú sem 

gildi tók 1. mars 1974 samkvæmt kjarasamningum. 
Hagstofa Íslands skal upplýsa í opinberri greinargerð, hver kaupgreiðsluvísitala 

1. júní 1974 hefði orðið miðað við óbreytt fyrirmæli kjarasamninga og laga um 
útreikning hennar, svo og miðað við það, að eigi sé tekið tillit til þeirrar hækkunar 
á liðnum „eigin bifreið“ í framfærsluvísitölu, er orðið hefur á tímabilinu frá 1. nóv- 

ember 1973 til 1. maí 1974. Hafi niðurgreiðsla vöruverðs verið aukin fyrir 1. júní 1974 
frá því, sem hún var í maíbyrjun 1974, skal og miða útreikning þennan við smá- 
söluverð á viðkomandi vöru eða vörum, að frádreginni verðlækkun, er slík niður- 

greiðsluaukning veldur. 

3. gr. 
Laun bónda og verkafólks hans í verðlagsgrundvelli landbúnaðarvöru, sbr. lög 

nr. 101/1966, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu o. fl., skulu haldast 

til 30. september 1974 eins og þau voru ákveðin frá og með 1. mars 1974. 

Reykjavík. Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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4. gr. 
Almennt fiskverð, annað en verð skarkola, humars og fækju, skal haldast til 

30. september 1974 eins og það var ákveðið um síðast liðin áramót, sbr. tilkynningu 
Verðlagsráðs sjávarútvegsins nr. 1/1974, enda tryggir ríkisstjórnin, að verð á 
brennsluolíum til íslenskra fiskiskipa, er landa afla sínum og taka olíu hérlendis, 
haldist á meðan óbreytt eins og það var í nóvembermánuði 1973. 

ð. gr. 
Fjárfestingarlánasjóðir þeir, er fá til ráðstöfunar fjármagn af útgáfu verð- 

tryggðra skuldabréfa, er lífeyrissjóðir kaupa samkvæmt samningi eða af verðtryggðu 
spariskirteinafé, endurláni þetta fé með sambærilegum skilmálum. Heimilt er að 
ákveða lánskjör þessara sjóða þannig, að verðtrygging nái til ákveðins hluta hvers 
láns í tilteknum lánaflokkum, er ákvarðast af því, hve stór hluti verðtryggt fé er 
af heildarráðstöfunarfé sjóðanna. 

Ríkisstjórnin tekur endanlega ákvörðun um lánskjör fjárfestingarlánasjóða í 
samræmi við ákvæði 1. málsgr. að fengnum tillögum Seðlabanka Íslands og Fram- 
kvæmdastofnunar ríkisins, og kemur sú ákvörðun í stað lagaákvæða og reglna þeirra, 
sem nú gilda um þetta efni. 

6. gr. 
Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála. 

7. gr. 
Forsætisráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 22. ágúst 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn . 

Ólafur Jóhannessson. 
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FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman á Þingvöllum. 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Að ég hef ákveðið samkvæmt 37. gr. stjórnarskrárinnar, að Al- 

þingi skuli koma saman á Þingvöllum sunnudaginn 28. júlí 1974. 

Gjört í Reykjavik, 24. júlí 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannessson. 

28. ágúst 1974. Nr. 77. 
AUGLÝSING 

um skipting starfa ráðherra. 

Samkvæmt tillögu forsætisráðherra og með skírskotun til 16. gr. stjórnar- 
skrárinnar, laga nr. 73/1969, um Stjórnarráð Íslands, og reglugerðar samkvæmt 
þeim frá 31. desember 1969, er störfum þannig skipt með ráðherrunum: 

Geir Hallgrímsson fer með forsætisráðuneytið og Hagstofu Íslands. 

Einar Ágústsson fer með utanríkisráðuneytið. 

Ólafur Jóhannesson fer með dóms- og kirkjumálaráðuneytið og viðskipta- 
ráðuneytið. 

Gunnar Thoroddsen fer með iðnaðarráðuneytið og félagsmálaráðuneytið. 

Halldór E. Sigurðsson fer með landbúnaðarráðuneytið og samgönguráðuneytið. 

Matthías Á. Mathiesen fer með fjármálaráðuneytið. 

Vilhjálmur Hjálmarsson fer með menntamálaráðuneytið. 

Matthías Bjarnason fer með sjávarútvegsráðuneytið og heilbrigðis- og trygg- 
ingamálaráðuneytið. 

Með úrskurði þessum falla úr gildi eldri ákvæði um skipting starfa ráðherra. 

Forsætisráðnneytið, 28. ágúst 1974. 

Geir Hallgrímsson.   
Guðmundur Benediktsson. 
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LÖG 

um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands 

um breytingu á gengi íslenskrar krónu. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þ 

þykki mínu: 

2 
ssi og ég staðfest þau með sam- ís“

) 

1. gr. 
Hafi innflytjandi vöru afhent skjöl til tollmeðferðar fyrir 22. ágúst 1974, sem 

eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða vöruna þegar í stað, 
sbr. 15., 16., 18. og 19. gr. tollskrárlaga nr. 6/1974, þá skal miða gjöld af henni við 
það gengi, sem Í gildi var, er bankar lokuðu hinn 21. ágúst 1974, en þó því aðeins, 
að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 7. september 1974. 

Tollafgreiða skal vöru, sem afhent hefur verið innflytjanda með leyfi tollyfir- 
valda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. m. a. 21. gr. tollskrárlaga, 
á grundvelli gamla gengisins, enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað fyrir október 
lok 1974. 

2. gr. 
Þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar sjávarafurðir framleiddar fyrir 

1. september 1974, skal hann greiddur útflytjanda á því kaupgengi, er í gildi er, þegar 
skjölin eru afgreidd í banka við gjaldeyrisskil, að frádregnum Í7% gengismun, er 
svarar til þeirrar breytingar, sem ákveðin hefur verið á gengi krónunnar. Ríkis- 
stjórnin kveður nánar á um, til hvaða afurða þetta ákvæði skuli taka og eru ákvarð- 
anir hennar þar að lútandi fullnaðarúrskurðir. 

Gengismunur, sem myndast skv. ákvæðum 1. málsgr., skal færður á sérstakan 
reikning á nafni ríkissjóðs í Seðlabankanum. Fé, sem á reikninginn kemur, skal 
ráðstafað með sérstökum lögum í þágu sjávarútvegsins og sjóða hans, sbr. þó ákvæði 
#. málsgr. 

Áður en umræddu fé er ráðstafað samkv. 2. málsgr. skal greiða af því sem 
hér segir: 

a. Hækkanir á flutningskostnaði og öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning 

vegna þeirra afurða, sem framleiddar hafa verið fyrir í. september 1974, en 
fluttar út eftir gengisbreytinguna. 

b. Gengisbætur vegna innstæðna Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, sbr. ákvæði 
laga nr. 18 frá 4. apríl 1972. 

Halla, sem verða kann vegna niðurgreiðslu á olíu til fiskiskipa fram til 1. októ- 
ber 1974. 

SJ 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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3. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að setja með reglugerð eða á annan hátt nánari 

fyrirmæli um framkvæmd laga þessara. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessaslóðum, 30. ágúst 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Geir Hallgrímsson. 
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LÖG 

um fjáröflun til vegagerðar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensingjald — af bensíni, er fellur 

undir tollskrárnúmer 27.10.29. Gjald þetta skal frá og með 1. september 1974 nema 
kr. 16.00 af hverjum lítra. 

2. gr. 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — súmmiígjald af hjólbörðum, not- 

uðum og nýjum, og gúmmíslöngum á bifreiðar og Þifhjól, 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. 
Gjöld skv. ákvæðum 1. og 2. gr. skulu innheimt til ríkissjóðs. Tekjum skv. lög- 

um þessum skal einungis varið til vegagerðar samkvæmt vegáætlun. 

4. gr. 
Heimilt er að ákveða með reglugerð, að innflytjendur fái gjaldfrest á greiðslu 

innflutningsgjalds af bensíni, er miðist við sölu birgða. Sömuleiðis má með reglugerð 
setja ákvæði um endurgreiðslu á innflutningsgjaldi af bensíni, er sönnur eru færðar á, 
að hafi ekki verið notað eða verði ekki notað til bifreiða. Má í reglugerðinni setja 
ákvæði, er takmarki endurgreiðslu við ársnotkun, er nemi að minnsta kosti 250 lítr- 
um hjá hverjum notanda, svo og aðrar takmarkanir, er nauðsynlegar þykja til að 
tryggja. að heimildin til endurgreiðslu gjaldsins nái réttum tilgangi. 

5. gr. 
Af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en bensín, skal frá og með árinu 1975 

greiða árlega þungaskatt til ríkissjóðs svo sem hér segir: 

a) Fyrir bifreiðar allt að 2000 kg að eigin þunga eða léttari greiðast kr. 42 000. 
b) Fyrir bifreiðar 2000 kg og þyngri greiðast kr. 42 000 og auk þess kr. 1500 fyrir 

hver full 100 kg umfram 2000 kg. 

6. gr. 
Bifreið, sem í Þifreiðaskrá er talin nota annað eldsneyti en bensín, skal talin 

vera slík, hvað skatti viðvíkur, þangað til eigandi eða umráðamaður sannar fyrir 
lögreglustjóra (bifreiðaeftirliti), að hún noti þar eftir bensín fyrir eldsneyti. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Eigandi eða umráðamaður bensínbifreiðar, sem setur í bifreið sína hreyfil, er 
nolar annað eldsneyti en bensín, skal tilkynna lögreglustjóra (bifreiðaeftirliti) 
breytinguna jafnskjótt og hún kemur til framkvæmda. 

Nú kemur í ljós, að bifreið notar annað eldsneyti en bensín, en hún hefur ekki 

verið skráð sem slík og skal þá, hvað skattinn snertir, telja, að hún hafi verið þannig 
frá síðustu aðalskoðun, nema eigandi eða umráðamaður sanni, að svo hafi ekki 

verið. 

7. gr. 

Ráðherra er heimili að ákveða með reglugerð, að ókumælar skuli á kostnað eig- 
enda settir í bifreiðar, sem nola annað eldsneyti en bensín, og að greiða skuli fyrir 
slíkar bifreiðar í stað árlegs þungaskatts sérstakt gjald fyrir hvern ekinn kilómetra 
samkvæmt ökumæli. Í reglugerðinni getur ráðherra ákveðið, að skyldu til að hafa 
ökumæla megi takmarka við bifreiðar af ákveðinni þyngd (leyfðri heildarþyngd eða 
eigin þyngd) og/eða bifreiðar til tiltekinna nota. Gjald þetta má vera lægra fyrir 
fólksilutningabifreiðar en aðrar bifreiðar. 

Í regiugerð getur ráðherra ákveðið allt að fjóra gjalddaga árlega fyrir þunga- 
skatt skv. ökumælum, svo og kveðið á um tegundir mæla, ísetningu þeirra, inn- 
siglun og viðgerðir. Þá getur ráðherra með reglugerð kveðið á um áætlun á þunga- 
skatti, sé ökumælir óvirkur, innsigli rofið eða ekki komið með bifreið til álesturs á 
tilskildum tíma og heimilað á sama hátt, að bifreið sé tekin úr umferð, sé mælir ekki 
seltur í hana á tilskildum tíma eða ekki komið með bifreiðina til álesturs á til- 
skildum tíma. 

Ráðherra er enn fremur heimilt að ákveða, að þungaskattur, seim 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. 

Ákveða má í reglugerð, að ökumælar skuli settir á kostnað eigenda í festi- og 
tengivagna. Í reglugerðinni getur ráðherra ákveðið, að skyldu til að hafa ökumæla 
megi lakmarka við vagna af ákveðinni þyngd (leyfðri heildarþyngd eða eigin þyngd). 
Á sama hátt er ráðherra heimilt að ákveða, að tiltekinn þungaskatt skuli sreiða fyrir 
hvern kílómetra. sem þessum festi- og tengivögnum er ekið, kveða á um gerð og 
frágang mæla, viðgerðir þeirra og eftirlit, gjalddaga, innheimtu og áætlun þunga- 
skatts. Þá getur ráðherra ákveðið með reglugerð, að heimilt sé að taka festi- og tengi- 
vagna úr umferð, sé mælir ekki settur í þá á tilskildum tíma eða ekki komið með þá til 
álesturs á tilskildum tíma. 

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 ráðherra úr. 
Sé ökumælir misnotaður, innsigli á honum rofið eða önnur brot framin gegn 

reglugerð, sem ráðherra kann að setja samkvæmt þessari grein, varðar Það sektum allt 
að 500 000 krónum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

8. gr. 
Gjalddagi skatts þess, sem um ræðir í a- og b-lið 5. gr, er Í. janúar árlega, en 

eindagi 1. apríl, og skal skatturinn innheimtast fyrir hvert ár þar sem bifreið er 
skráð í ársbyrjun, sbr. þó ákv. 2. mgr. 7. gr. Skattskyldan telst frá afhendingu skrán- 
ingarmerkis, ef um nýskráða bifreið er að ræða, ella frá 1. janúar það ár, sem 
skattur er greiddur. Skatturinn telst fyrir heila mánuði Þannig, að 15 dagar eða 
fleiri teljast heill mánuður, en færri dögum skal sleppt. 

{e
t
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Skattinn skal sá greiða, sem er skráður eigandi á gjalddaga eða síðast var það, 
ef hifreið er afskráð sem ónýt. Hafi bifreið skipt um eiganda án þess að það hafi 
verið tilkynnt til skráningar, hvílir greiðsluskyldan jafnframt á hinum nýja eiganda. 

Lækka skal eða endurgreiða þungaskatt að réttri tiltölu, hafi skattskyld bif- 
reið verið afskráð sem ónýt eða skráningarmerki bifreiðar verið afhent lögreglu- 
stjóra í skráningarumdæmi hennar til geymslu í a. m. k. 30 daga samfellt. 

Eigendur jeppabifreiða eiga rétt á endurgreiðslu á helmingi skatts skv. 5. gr., 
sanni þeir með vottorðum frá hlutaðeigandi skattstjóra, að þeir hafi haft meiri hluta 
atvinnutekna sinna næstliðið ár, að frádregnum kostnaði við öflun þeirra, af bú- 
rekstri, svo og lýsi því yfir, að bifreiðarnar hafi verið notaðar næstliðið ár að mestu 
eða öllu leyti við landbúnaðarstörf. 

9. gr. 
Innheimtu bensingjalds, gúmmígjalds og þungaskatls annast lögreglustjórar, en 

í Reykjavík tollstjóri, og fer um reikningsskil eftir því sem ráðherra skipar fyrir. 
Bensíngjald og gúmmígjald skulu innheimt með aðflutninssgjöldum og njóta sömu 
lögverndar og þau. 

10. gr. 
Við aðalskoðun bifreiðar ár hvert skal eigandi hennar eða umráðamaður færa 

sönnur á, að greiddur hafi verið af henni allur sá þungaskattur, sem gjaldfallinn er 
á skoðunardegi. Að öðrum kosti skal skoðunarmaður neita um skoðun á henni, taka 
af henni skráningarmerki hennar og afhenda þau lögreglustjóra, en lögreglustjóri 
skal ekki afhenda þau aftur, fyrr en færðar hafa verið sönnur á greiðslu fyrrnefndra 
gjalda. 

Skráning og/eða umskráning bifreiðar skal ekki fara fram, nema þungaskattur 
af bifreiðinni skv. a- og b-lið 5. gr. sé greiddur til næsta gjalddaga, en til umskrán- 
ingardags, sé um að ræða þungaskatt samkv. ökumæli. 

Sé ekki komið með bifreið til skoðunar eða gjöld af henni ekki greidd á réttum 
gjalddaga, skal lögreglustjóri eftir kröfu skattheintumanns eða skoðunarmanns 
stöðva bifreiðina, hvar sem hún hittist, og taka merki hennar til geymslu, svo sem 
að framan segir. 

Þungaskattur hefur lögtaksrétt, og skal bifreiðin vera að veði fyrir gjöldum þess- 
um, og skal það veð ganga fyrir öðrum veðum. 

11. gr. 
Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð, að greiða skuli sérstakt umferðar- 

gjald til ríkissjóðs af bifreiðum, sem fara um tiltekna vegi eða brýr. 

12. gr. 
Til greiðslu kostnaðar samkvæmt vegalögum skal auk þeirra tekna, sem aflað 

verður skv. ákvæðum laga þessara, veita árlega sérstakt framlag á fjárlögum. 
Eftir því sem ákveðið er í fjárlögum ár hvert, skal ríkissjóður gefa út happdrætt- 

isskuldabréf í því skyni að afla fjár til hringvegar um landið. Heimilt er að verð- 
tryggja skuldabréf þessi með því að binda endurgreiðslu höfuðstóls vísitölu. Um 
framtals- og skattfrelsi þessara bréfa fer eftir ákvæðum laga nr. 7/1974, sbr. lög 
nr. 99/1971. 

13. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi felld ákvæði XIV. kafla laga nr. 80/1973. 

14. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 9. september 1974.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

I. Af bifreiðum, sem nota bensin að eldsneyti, skal á árinu 1974 greiða þungaskatt 
kr. 108.00 af hverjum 100 kg af eigin þunga þeirra. 
Af bifhjólum skal greiða kr. 450.00 í þungaskatt á árinu 1974. 

H. Af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en bensin, skal á árinu 1974 í stað gjalds 
skv. o. gr. þessara laga greiða þungaskatt sem hér segir: 
a. Fyrir bifreiðar allt að 2000 kg að eigin þunga greiðast kr. 27 500. 
b. Fyrir bifreiðar 2000 kg og þyngri greiðast kr. 27 500 og auk þess kr. 950 fyrir 

hver full 100 kg umfram 2000 kg. 
Ráðherra er heimilt að hækka gjaldskrá fyrir þungaskatt þeirra bifreiða, er 

skv. reglugerð eiga að greiða þungaskatt skv. ökumæli, frá 1. október 1974 að telja. 

HI. Gjald skv. 1. gr. tekur einnig til bensínbirgða, sem til eru í landinu 9. september 
1974. Þó skulu gjaldfrjálsir 300 lítrar hjá hverjum eiganda. 

Gjaldið skal greiða, hvort heldur bensínið er í vörslu eiganda sjálfs eða ekki. 
Hafi gjald skv. 85. gr. laga nr. 80/1973 verið greitt af birgðum, sem til eru 

þann 9. september 1974, skal greiða kr. 7.13 af hverjum lítra slíkra birgða, sem til 
eru umfram 300 lítra hjá hverjum eiganda. 

Hver sá, er á eða hefur umráð yfir 300 lítrum af bensíni eða meiru þann 9. 
september 1974, skal skyldur að tilkynna það innheimtumanni innan 10 daga. 
Eigandi eða umráðamaður skal skyldur til að aðstoða við að kanna birgðir, óski 
innheimtumaður slíkrar aðstoðar. 

Innheimtumaður getur krafist upplýsinga hjá bensininnflytjendum og bensin- 
sölum um sölu samkvæmt verslunarbókum til viðskiptamanna, er fram fór fyrir 
9. september 1974. 

Gjört í Reykjavík, 6. september 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Á. Mathiesen. 

5. september 1974. . Nr. 80. 

FORSETABREF 

um þinglausnir. 

Forseti ÍsLanns 
gjörir kunnugt: Alþingi, 95. löggjafarþings, hefur lokið störfum. Ég veiti hér með 

forsætisráðherra, Geir Hallgrímssyni umboð til þess að slíta Alþingi í dag. 

Gjört í Reykjavik, 5. september 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 0 

Geir Hallgrímsson. 
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Nr. SI. 386 23. júlí 1974. 

LOG 

um Verðlagsráð sjávarútvegsins. 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Að ég, samkvæmt 4. gr. laga nr. 5 15. mars 1967 um breyting 

á lögum nr. 97 18. desember 1961 um Verðlagsráð sjávarútvegsins og 6. 
gr. laga nr. 99 21. desember 1973 um breyting á lögum nr. 97 18. desem- 
ber 1961 um Verðlagsráð sjávarútvegsins, hef látið fella meginmál áður- 
greindra laga svo og laga nr. 60 24. desember 1964 inn í lög nr. 97 18. 
desember 1961 um Verðlagsráð sjávarúlvegsins og gef þau út svo breytt: 

1. gr. 
Verðlagsráð sjávarútvegsins hefur á hendi aðalframkvæmd laga þessara. Sjáv- 

arútvegsráðherra skipar í Verðlagsráð eftir tilnefningu eftirtalinna aðila þannig: 

A. Af hálfu fisksöluaðila: 3 fulltrúar tilnefndir af Landssambandi ísl. útvegs- 

manna. Í fulltrúi tilefndur af Alþýðusambandi Íslands. 1 fulltrúi tilnefndur 
af Sjómannasambandi Íslands. í fulltrúi tilnefndur af Farmanna- og fiski- 

mannasambandi Íslands. 

B. Af hálfu fiskkaupenda: 3 fulltrúar tilnefndir af Sölumiðstöð hraðfrystihús- 
anna. 1 fulltrúi tilnefndur af Sölusambandi ísl. fiskframleiðenda. Í fulltrúi til- 
nefndur af fiskvinnslustöðvum á vegum SÍS. 1 fulltrúi tilnefndur af Samlagi 
skreiðarframleiðenda. 3 fulltrúar tilnefndir af Félagi síldarsaltenda á Norður- 
og Austurlandi. í fulltrúi tilnefndur af stjórn Síldarverksmiðja ríkisins. 2 full- 
trúar tilnefndir af Síldarverksmiðjusamtökum Austur- og Norðurlands. 3 full- 
trúar tilnefndir af Félagi síldarsaltenda á Suðvesturlandi. 3 fulltrúar tilnefndir 
af Félagi síldar- og fiskimjölsverksmiðja á Suður- og Vesturlandi. 

Fulltrúar í Verðlagsráði skulu skipaðir til 2ja ára í senn. Varamenn skulu til- 

nefndir á sama hátt og taka sæti í Verðlagsráði í forföllum skipaðra fulltrúa. Verð- 
lagsráð kýs sér formann og ritara til eins árs í senn, annan úr hópi fisksöluaðila og 
hinn úr hópi fiskkaupenda. Skulu þeir ásamt framkvæmdastjóra undirbúa fundi 

ráðsins. 
Heimilt er aðilum þeim, sem tilnefna eisa aðila af hálfu fisksölu- og fiskkaupa- 

aðila samkvæmt þessari grein, að skipta um fulltrúa sína í Verðlagsráði, eftir því 
sem þeim þykir rétt, til þess að sjónarmið þeirra fiskseljenda og fiskkaupenda, sem 
hlut eiga að máli við hverja verðákvörðun, komi sem best fram. 

Verðlagsráði er heimilt með samþykki ráðherra að ráða sér framkvæmdastjór: 
og annað starfsfólk, er annist dagleg störf, eftir því sem þörf krefur. 

2. gr 
Við ákvörðun um verð á sjávarafla skal Verðlagsráð skipað 12 fulllrúum, jafn- 

mörgum frá hvorum aðila skv. 1. gr. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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3. gr. 
Fiskideild. Þegar ákveða skal verð á sjávarafla, öðrum en þeim, sem tilgreindur 

er Í Á. ogð. gr. skal Verðlagsráð skipað 6 fulltrúum fisksöluaðila samkvæmt 1. gr. 
og 6 fulltrúum fiskkaupenda þannig: 3 frá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, 1 frá 
Sölusambandi íslenskra fiskframleiðenda, 1 frá fiskvinnslustöðvum á vegur SÍS. 
og Í frá Samlagi skreiðarframleiðenda. 

Þegar ákveða skal verð á fiskúrgangi úr sjávarafla öðrum en sild, skal Verð- 

lagsráð skipað 3 fulltrúum söluaðila þannig: 1 frá samlökum sjómanna, sem sé 
sameiginlega tilnefndur af fulltrúum eftirtalinna aðila í Verðlagsráði: Frá Sjó- 

mannasambandi Íslands, Alþýðusambandi Íslands og Farmanna- og fiskimannasam- 
bandi Íslands, 1 frá Landssambandi íslenskra útvegsmanna og Í, sem sé sameigin- 
lega tilnefndur af fulltrúum eftirtalinna aðila í Verðlagsráði: Frá Sölumiðstöð 
hraðfrystihúsanna, Sölusambandi íslenskra fiskframleiðenda, fiskvinnslustöðvum á 
vegum Sambands íslenskra samvinnufélaga og Samlagi skreiðarframleiðenda, og má 
síðastnefndi fulltrúinn ekki eiga aðild að kaupum á fiskúrgangi, vera félagsbund- 
inn eða hafa hagsmuna að gæla í samtökum verksmiðja þeirra, er tilnefna fulltrúa 
kaupenda samkvæmt þessari málsgrein, og 3 fulltrúum kaupenda þannig: 1 frá 
samtökum síldarverksmiðja á Austur- og Norðurlandi og 2 frá verksmiðjueigendum 
á Suður- og Vesturlandi. 

4. gr. 
Síldarsöltunardeild. Þegar ákveða skal verð á síld til söltunar, skal Verðlagsráð 

skipað 6 fulltrúum fisksöluaðila samkvæmt 1. gr. og 6 fulltrúum fiskkaupenda 
þannig: 3 frá Félagi síldarsaltenda á Norður- og Austurlandi og 3 frá Félagi síldar- 
saltenda á Suðvesturlandi. 

5. gr. 
Bræðsludeild. Þegar ákveða skal verð á síld og loðnu til bræðslu, svo og öðr- 

um fiski, sem veiddur er eingöngu eða að verulegu leyti til bræðslu, skal Verðlags- 
ráð skipað 6 fulltrúum fisksöluaðila samkvæmt 1. gr. og 6 fulltrúum fiskkaupenda 
þannig: 3 frá Félagi síldar- og fiskimjölsverksmiðja á Suður- og Vesturlandi, 2 frá 
Sildarverksmiðjusamtökum Austur- og Norðurlands og 1 frá Síldarverksmiðjum 

ríkisins. 
Ákveða má með reglugerð að skipta verðlagningu samkvæmt 4. og 5. gr. Í verð- 

lagssvæði. 

gr. 
Aðalverkefni Verðlagsráðs eru: 

Í. að ákveða lágmarksverð á öllum tegundum fersks sjávarafla, úrsangsfiski og 
fiskúrgangi, sem seldur er til vinnslu hér á landi eða selja skal í skip eða annað 
flutningstæki til útflutnings óunninn; 

2. að fylgjast með markaðsverði sjávarafurða á erlendum mörkuðum á hverjum 

tíma; 

3. að safna gögnum um framleiðslukostnað hinna ýmsu framleiðslugreina sjávar- 
útvegsins, svo og að safna öðrum þeim gögnum, sem ákvarðandi kunna að 
vera um verð á sjávarafla. 

7. gr. 
Skylt skal öllum opinberum aðilum, svo sem Fiskifélagi Íslands og Hagstofu 

Íslands, ásamt útflutningssamtökum fiskframleiðenda, svo og öðrum þeim aðilum, 
sem hafa með höndum sölu og/eða vinnslu sjávarafurða að láta Verðlagsráði í 
té allar upplýsingar, er því geta að gagni komið við störf þess og þessir aðilar 
geta veitt. Samtökum útvegsmanna skal á sama hátt skylt að láta Verðlagsráði í té 
allar upplýsingar um reksturskostnað fiskiskipa. 

A 60
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IH. KAFLI 

Um verðákvarðanir Verðlagsráðs. 

8. gr. 
Verðlagsráð skal við ákvarðanir sínar um lágmarksverð á sjávarafla m. a. 

hafa hliðsjón af markaðsverði sjávarafurða á erlendum mörkuðum, svo og fram- 
leiðslukostnaði þeirra. 

Skal Verðlagsráð leitast við að ná samkomulagi um lágmarksverð fisktegunda. 

Verðlagsráð ákveður sjálft verðlagstímabil. 

9. gr. 
Verðlagsráð skal í störfum sínum vinna að verðákvörðunum svo tímanlega, að 

verðlagning sjávarafla liggi fyrir, áður en nýtt verðlagstímabil hefst. Um hvenær 
, „ 

verðákvörðun skuli liggja fyrir í síðasta lagi, skal ákveða með reglugerð. 

10. gr. 
Nú næst ekki einróma samkomulag í Verðlagsráði um verð í einstökum atriðum 

eða verð sjávarafla í heild fyrir tilskilinn tíma, og skal þá vísa ágreiningsatriðun- 
um til sérstakrar yfirnefndar. Skal hún skipuð fimm mönnum, íveimur tilnefnd- 
um af fisksöluaðilum í Verðlagsráði, og skal annar tilnefndur úr hópi fulltrúa L.Í.Ú. 
og má hann ekki eiga aðild að fiskkaupum, vera félagsbundinn eða hafa hagsmuna 
að gæta í samtökum fiskkaupenda þeirra, sem tilnefna menn í Verðlagsráðið skv. 
B-lið 1. gr., en hinn úr hópi sjómannafulltrúa, tveimur tilnefndum af fiskkaupend- 
um í Verðlagsráði, og skal a. m. k. annar tilnefndur af þeim aðila, sem ágreiningur 
er við, og einum oddamanni, sem er forstöðumaður Efnahagsstofnunarinnar eða 
fulltrúi hans. Þannig skipuð fellir yfirnefndin fullnaðarúrskurð um ágreiningsat- 
riði, og ræður meiri hluti atkvæða úrslitum. 

11. gr. 
Ákvarðanir Verðlagsráðs eru bindandi sem lágmarksverð, og má enginn selja 

sjávarafla undir því verði, sem ákveðið hefur verið samkvæmt ákvæðum þessara 
laga. 

TI. KAFLI 

Ymis ákvæði. 

12. gr. 
Sjávarútvegsráðherra ákveður  Verðlagsráðsmönnum þóknun fyrir störf 

þeirra, og greiðist hún úr Fiskimálasjóði, ásamt öðrum kostnaði við ráðið og starf- 
semi þess. Frá 1. janúar 1966 greiðist þessi kostnaður úr ríkissjóði. 

13. gr. 
Sjávarúlvegsráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd 

laga þessara eftir tillögum Verðlagsráðs. 

14. gr. 

Með mál út af brotum á lögum þessum og reglugerðum, sem settar verða sam- 
kvæmt þeim, skal farið sem opinber mál, og varðar brot sektum, nema þyngri refs- 
ing liggi við samkvæmt öðrum lögum.
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Nú tregðast aðili, sem samkvæmt lögum þessum er skylt að sefa Verðlagsráði 
skýrslu eða upplýsingar, að láta þær í té, og má þá beita dagsektum frá kr. 500.00 
—-5000.00, þar til hann uppfyllir skyldur sínar. 

Gjört í Reykjavík, 23. júlí 1974. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) nn 

Lúðvík Jósepsson. 

30. ágúst 1974. Nr. 82. 

AUGLÝSING 

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

nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 22. ágúst 1974 á tillögu menntamálaráðherra um 
staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76 17. júní 1958 fyrir Háskóla Ís- 
lands, með áorðnum breytingum: 

1. gr. 

40.—-41. gr. orðist svo: 

40. gr. 
I. Kennslugreinar í guðfræðideild eru þessar: 

Vægi í kjarna 

Gamla testamenntisfræði ..............0.02. 00. en 23 e 
Nýja testamenntisfræði ................0..0 00. 38 e 

Trúfræði ................2.. 0... 14 e 
Félagsleg siðfræði ................02.00000 nn 14 e 
Kirkjusaga .............0.0200 0000 14 e 
Almenn trúarbragðafræði .............00.00 000... 6 e 
Kennimannleg guðfræði .............020. 00. 16 e 

Deildarfundur tekur nánari ákvarðanir um námsþætti í hverri einstakri 
kennslugrein. 

II. Um kjarna, frjálst nám og kjörsvið. 

Nám í guðfræði Hl embættisprófs jafngildir 150 misserisvikustundum 
eða námseiningum (ein námseining (e) jafngildir vikuvinnustúdenta í námi.) 

Námsgreinar skiptast í kjarna, frjálst nám og kjörsvið. 
Nám í kjarna jafngildir 125 e, í frjálsu námi 10 e og á kjörsviði 15 e. 
Í kjarna eru kennslugreinar að jafnaði 1--8 misseri. 
Heimilt er, með leyfi deildarinnar, að stunda frjálst nám (10 e) í öðrum 

deildum Háskólans. 
Þegar stúdent er kominn áleiðis í námi skal hann í samráði við kennara 

velja sér kjörsvið. Skulu kjörgreinar þær er hann velur samtals jafngilda 

15 e hið minnsta. Skal hann skrifa stutta ritgerð (að jafnaði ekki lengri 
en 4000 orð) úr efni kjörsviðs, þar sem hann leggur persónulegt mat á við- 
fangsefnið.
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Heimilt er stúdent, í samráði við kennara, að stunda nám á kjörsviði í 
öðrum deildum Háskólans eða Kennaraháskóla Íslands allt að 6 e, auk náms 
í kjörgreinum í guðfræðideild. 

Deildin ákveður hvenær tímabært er að hefja kennslu í einstökum kjör- 
greinum. Deildinni er heimilt að kveða á um lágmarksundirbúning til þátt- 
töku á tilteknum kjörsviðum. 

Skriflegar æfingar og verklegt nám. 

Undir lok hvers misseris skal halda skriflega æfingar (tímarilgerð) í 

kennslugrein sem hér segir: 
Fjórar í Nýja testamentisfræðum, þrjár í Gamla testamentisfræðum, þrjár 

í trúfræði, þrjár í siðfræði og þrjár í kirkjusögu. 
Heimilt er að setja reglur í námsvísi, sem guðfræðideild samþykkir, um 

vinnuskyldur stúdents í frjálsu námi. 

Eigi er heimilt að segja sig til prófs nema fullnægt sé ofangreindu ákvæði 
um skriflegar æfingar í viðkomandi grein. 

Í verklegu námi skal stúdent semja fjórar ræður, flytja tvær æfingamessur 
með prédikun, stunda starf, sem guðfræðideild útvegar við sjúkrahús eða 

félagslega stofnun um tveggja mánaða skeið, og inna af hendi annað verklegt 
nám (sbr. 1) þar með talin bréfa- og skýrslugerð. 

Prófgreinar. 

Prófgreinar eru þessar: 
Saga, trú og þjóðfélag Hebrea 
Inngangsfræði Gamla testamentisins 
Hebreska 
Ritskýring Gamla testamentisins 
Guðfræði Gamla testamentisins 
Gríska 
Inngangsfræði Nýja testamentisins 
Samtíðarsaga Nýja testamentisins 
Ritskýring Nýja testamentisins 
Guðfræði Nýja testamentisins 
Trúfræði 
Trúarlifsfélagsfræði 
Félagsleg siðfræði 
Kirkjusaga 

Trúarbragðasaga og trúarlifssálarfræði 
Trúarheimspeki 
Prédikun 
Barnaspurningar 

Kjörsvið. 

Fyrirkomulag prófa. 

Heimilt er að ljúka prófi í kennslugrein að aflokinni yfirferð sbr. TIL. 
Þó er heimilt að ljúka prófi í grísku í þrem áföngum og í kirkjusögu í tveim. 
Öll próf skulu vera skrifleg, en þó skal prófa munnlega í hebresku og grísku 
og verklega í prédikun og barnaspurningum. Á kjörsviði skal prófa munnlega 
en gefa einkunn fyrir ritgerð, er gildi að hálfu á móti munnlega prófinu. 

Próf skulu að jafnaði haldin í þriðju viku janúarmánaðar og í fjórðu 
viku maímánaðar.
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Einkunnir skal skrá í bókstöfum, A', A, B, 6, D og F. 

ÁAgætiseinkunn telst A“ og A 

1. einkunn telst B 

2. einkunn telst C 

3. einkunn telst D 

"alleinkunn telst F. 

Sé þörf að umreikna einkunnir skv. einkunnastiganum 0--10, t. d. vegna 

náms stúdents utan guðfræðideildar, skal það gert sem hér greinir: 

Á gætiseinkunn A“ telst 10 
Asætiseinkunn ÁA telst 9 

I. einkunn B telst 8 

2. einkunn C telst 6 

3. einkunn D telst 5 

Falleinkunn F telst 3. 

Um tímatakmarkanir. 

Skylt er stúdent að ljúka á Hlteknu háskólaári námsvinnu sem nemur 

ekki minna en 15 námseiningum, ella fer stúdent af skrá og próf sem hann 
hefur tekið, falla úr gildi. 

Þó getur guðfræðideild veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar 
um lágmarkskröfur, ef sérstaklega stendur á. 

Um innritanir o. fl. 

Guðfræðideild er heimilt að kveðja stúdenta og kennara til fundar við 
upphaf haust- og vormisseris til kynningar á námi og kennslu misserisins. 
Stefnt skal að því að þá fari fram innritun stúdenta til einstakra námsgreina, 
fyrirlestra og æfinga. 

Þegar stúdent innritar sig til prófs skal hann sýna deildarforseta, eða þeim 
er hann kveður til, gögn sín og vottorð um að hann hafi fullnægt tilskildum 
kröfum. 

Guðfræðideild er heimilt að setja reglur, er lúta að því, að hver stúdent 
hafi námsleiðbeinanda úr hópi kennara er beri ábyrgð á því að stúdentinn 
hljóti leiðsögn um skipan náms síns. Sjái deildarforseti um framkvæmd máls- 

ins. 

41. gr. 
Baccalaureorum artium (B.A.) nám í kristnum fræðum. 

Í guðfræðideild er heimilt að stunda B.A. nám í kristnum fræðum allt 

að 45 e skv. námskrá, er deildarfundur setur. Að því tilskildu, að stúdent hafi 
lokið 45 e í kristnum fræðum, er honum heimilt að velja, hvort hann braut- 
skráist úr guðfræðideild eða annarri deild, enda hafi samval kennslugreina 
og námsþátta hlotið samþykki beggja deilda. 

Gildistaka. 

Reglugerð þessi gildir um stúdenla, sem innritast eftir 15. júlí 1974 og 
þá af eldri stúdentum er bera fram formlega ósk þar um við deildarforseta 
fyrir 1, mars 1975. Síðast skal prófa eftir eldri reglugerð árið 1980. Stúdent
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sem stundar nám eftir eldri reglugerð og hefur ekki lokið embættisprófi við 
upphaf haustmisseris 1980 skal fellur af skrá yfir nemendur guðfræði- 
deildar. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðnneytinu, 30. ágúst 1974. 

F. hr. 

Birgir Thorlacius. 0 

Hrafnhildur Stefánsdóttir. 

Nr. 83. 17. september 1974. 

LÖG 

um verðjöfnunargjald af raforku. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Greiða skal 13% verðjöfnunargjald í Orkusjóð af seldri raforku á síðasta 

stigi viðskipta, þ. e. sölu til notenda, en notandi telst sá, sem endurselur ekki raf- 
orkuna. 

Verðjöfnunargjaldinu skal varið til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins 
samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra orkumála, að fengnum tillögum stjórnar Orku- 
sjóðs. 

2. gr. 
Verðjöfnunargjaldið skal lagt á sama gjaldstofn og söluskattur skv. lögum nr. 

10/1960 með áorðnum breytingum, en söluskattur skal ekki greiddur af verðjöfn- 
unargjaldi raforku. 

Heimilt er gjaldskyldum seljendum raforku að hækka söluverð raforku sem 
gjaldinu nemur. 

3. gr. 
Sala á raforku skv. lögum þessum telst fara fram á þeim degi, sem útskrift reikn- 

inga á notanda vegna orkuneyslu á sér stað. 
Hver sá aðili, sem selur raforku á síðasta stigi viðskipta skv. 1. mgr. Í. gr. og 

er gjaldskyldur skv. lögum þessum, skal ótilkvaddur greiða mánaðarlega innheimtu- 
manni ríkissjóðs í umdæmi því, sem hann er heimilisfastur í, verðjöfnunargjald 
það, sem honum ber að standa skil á. 

Greiðslunni skal fylgja skýrsla um alla raforkusölu síðasta mánuð, sbr. ákv. 1. 
mgr. þessarar greinar um sölu. 

4. gr. 
Verðjöfnunargjaldi ásamt skýrslu um skuldfærða raforkusölu skal skila fyrir 

hvern mánuð, og er gjalddagi 15. dagur næsta mánaðar eftir uppgjörsmánuð og 
eindagi 10 dögum síðar.
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5. gr. 
Hafi gjaldskyldur aðili ekki skilað verðjöfnunargjaldi á eindaga, falla á dráttar- 

vextir, 1%%% fyrir hvern byrjaðan mánuð, talið frá gjalddaga. 

6. gr. 
Innheimtumenn ríkissjóðs skulu senda ríkisbókhaldi og ríkisféhirði uppgjör 

og skilagrein mánaðarlega. Ríkisféhirðir skilar innheimtufé mánaðarlega til Orku- 
sjóðs. 

Ekki skal greiða þóknun fyrir innheimtu verðjöfnunargjaldsins. 

7. gr. 

Ekki skal greiða verðjöfnunargjald af raforku seldri til Aburðarverksmiðjunnar 
og Íslenska álfélagsins hf. og til húshitunar. 

8. gr. 
Ágreining um gjaldskyldu og gjaldstofn má bera undir ráðherra orkumála. 
Málshöfðun fyrir almennum dómstólum um gjaldskyldu og gjaldstofn skal 

byrjuð innan 6 mánaða frá álagningu gjaldsins. 

9. gr. 

Ráðherra orkumála er heimilt að setja reglugerð, þar sem nánar er kveðið á 

um, framkvæmd laga þessara, þ. á m. um gjaldstofn, álagningu og innheimtu verð- 
jöfnunargjaldsins. 

10. gr . gr. 
Brot segn lögum þessum varða sektum eða varðhaldi, nema þyngri refsing liggi 

við skv. öðrum lögum. 
Mál út af brotunum skulu rekin að hætti opinberra mála. 

11. gr. 
Gjald skv. lögum þessum, svo og dráttarvexti, má taka lögtaki skv. lögum nr. 

29/1885. 

12. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að veita Rafmagnsveitum ríkisins eftirgjöf á bráða- 

birgðalánum ríkissjóðs, sem veilt voru með gjaldfresti á aðflutningsgjöldum árin 
1972 og 1973, að fjárhæð allt að 148.3 millj. kr. 

Ríkissjóði er heimilt að endurgreiða úr ríkissjóði bráðabirgðalán Seðlabanka 
Íslands, sem veitt var ríkissjóði í nafni BRafmagnsveitna ríkisins árið 1973, að fjár- 
hæð 130 millj. kr. 

Heimildir þessar ná einnig til gjaldfallinna vaxta af lánunum. 

13. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða síðar, að þau lán Orkusjóðs til Rafmagns- 

veitna ríkisins, sem breytt var í vaxta- og afborgunarlaus lán skv. heimild í 2. gr. 

laga nr. 96/1965, skuli endurgreiðast með þeim kjörum, sem hún telur Rafmagns- 
veitum ríkisins fært að standa undir. 

14. gr. 
Ráðherra, er fer með raforkumál, skipar fimm menn til fjögurra ára í senn til 

að eiga sæti í stjórn Rafmagnsveitna ríkisins og skal einn þeirra skipaður sam- 
kvæmt tillögum Sambands íslenskra rafveitna. Ráðherra skipar formann stjórnar-
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innar. Stjórnin hefur á hendi stjórn Rafmagnsveitna ríkisins undir yfirstjórn ráð- 
herra. 

Ráðherra ákveður starfshætti og starfskjör stjórnarmanna. 
Til þess að skuldbinda Rafmagnsveitur ríkisins þarf undirskrift þriggja sljórn- 

enda. 

15. gr. 
Við gildistöku laga þessara falla úr gildi lög nr. 96/1965 um ráðstafanir til að 

bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins og lög nr. 17/1970 um breyting á þeim 
lögum. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1974 og falla úr gildi 31. desember 1975. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þegar raforkusala er skuldfærð hjá notanda í fyrsta sinn eftir gildistöku laga 
þessara, fyrir tímabil, sem hefst fyrir gildistöku laganna, en lýkur eftir gildistöku 
þeirra, skal reikna vefðjöfnunargjaldið af raforkuverði í réttu hlutfalli við daga- 
fjölda eftir gildistöku laganna af heildardagafjölda reikningstímabilsins. 

Gjört í Reykjavík, 17. september 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 84. 17. september 1974. 

LÖG 

um breyting á lögum um samkomudag reglulegs Alþingis, 
nr. 3 14. febrúar 1967. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Við lögin bætist svo hljóðandi bráðabirgðaák væði : 
Reglulegt Alþingi 1974 skal koma saman þriðjudaginn 29. október, hafi forseti 

Íslands eigi tiltekið annan samkomudag fyrr á árinu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. september 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. 8.) 
Geir Hallgrímsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960 um söluskatt, sbr. lög nr. 

7/1963, lög nr. 76/1967 og lög nr. 10/1974 um skattkerfisbreytingu. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
I. mgr. 2. gr. laganna (sbr. 2. gr. laga nr. 10/1974) orðist svo: 
Af andvirði seldrar vöru og verðmæta, endurgjaldi fyrir hvers konar starfsemi 

og þjónustu, úttekt Hl eigin nota og af innfluttum vörum til eigin neyslu eða nota 
innflytjenda skal greiða 13% — þrettán af hundraði — söluskatt og auk þess 4% 
— fjögur af hundraði — söluskattauka eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1974. 

Ákvæði til bráðabirgða: 

I. 
Hafi fyrir gildistöku laga þessara verið gerður samningur um sölu vöru, vinnu 

eða þjónustu, sem söluskattskyld er, en afhending hins selda og greiðsla skyldi fara 
fram eftir gildistöku þeirra, skal kaupandi greiða viðbót við samningsgreiðsluna, er 
svarar mismun á söluskatti skv. 1. gr. laga þessara og söluskatti skv. 8. gr. laga nr. 
10/1974, nema sannað sé, að þessi mismunur hafi verið talinn með í kaupverðinu 
við ákvörðun þess. 

TH. 
Nú hefur innflytjandi áður en lög þessi ganga í gildi afhent til tollmeðferðar 

skjöl, sem að öllu leyti eru fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða viðkom- 
andi vöru þegar í stað, og skal þá ekki heimta af henni skv. j-lið 4. gr. laga nr. 
10/1960 þá hækkun söluskatts, er leiðir af lögum þessum. Þetta gildir þó því aðeins, 
að vara sé tollafgreidd innan 6 daga frá gildistöku laga þessara. 

Gjört að Bessastöðum, 17. september 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ nn 

Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 48 16. maí 1974, um happdrættislán 

ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg og opna 

þannig hringveg um Vestfirði. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 
Ríkissjóður gefur út til sölu innanlands happdrættisskuldabréf samtals að fjár- 

hæð 80 milljónir króna. Happdrættissku!dabréfin skulu gefin út í allt að 3 flokk- 
um á árunum 1974 og 1975 og ákveður fjármálaráðuneytið lánsfjárhæð hvers bréfa- 
flokks. 

2. gr. 
1. mgr. 6. gr. laganna orðist svo: 
Fjármálaráðuneytið ákveður tölu vinninga, fjárhæð þeirra hvers um sig og út- 

dráttardag, en draga ber um þá einu sinni á ári. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 17. september 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) rr 
Matthías Á. Mathiesen. 
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Sjávarútvegsráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til 

að gera nú þegar ýmsar ráðstafanir í sjávarútvegi til þess að gengisbreyting 
sú, er ákveðin var 29. ágúst s. 1., dugi til að tryggja viðunandi rekstraraf- 
komu sjávarútvegsins og til þess að greiða fyrir ákvörðun nýs fiskverðs 
frá 1. september s. |. að telja. 

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

1. gr. 
Verðlagsráð sjávarútvegsins skal eins fljótt og við verður komið ákveða nýtt 

lágmarksverð á öllum tegundum sjávarafla, samkvæmt lögum nr. 81 23. júlí 1974 
um Verðlagsráð sjávarútvegsins. Hið nýja verð skal taka gildi frá og með 1. septem- 
ber 1974 og gilda ekki skemur en til 31. desember 1974. Við ákvörðun hins nýja 
verðs skal þess gætt, að hækkun almenns fiskverðs verði að meðaltali ekki meiri 
en 11% frá því verði, sem í gildi hefur verið, sbr. tilkynningu Verðlagsráðs sjávar- 
útvegsins nr. 10/1974. 

2. gr. 
1. og 2. málsliður 2. gr. laga nr. 79/1968 orðist svo: Þegar fiskiskip selur afla 

i innlendri höfn eða afhendir afla sinn til vinnslu án þess að sala fari fram, skal fisk- 

kaupandi eða fiskmóttakandi greiða gjald til Stofnfjársjóðs fiskiskipa, er nemi 15% 
fiskverðs eins og það er ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins. 

3. gr. 
1. málsliður 4. gr. laga nr. 79/1968 orðist svo: Þegar fiskiskip selur afla í erlendri 

höfn, skal það greiða 21% af heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) aflans til 
Stofnfjársjóðs fiskiskipa. 

4. gr. 
Olíusjóður fiskiskipa skal starfræktur í þeim tilgangi að greiða niður verð á 

brennsluolíu til íslenskra fiskiskipa, samkvæmt reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið 
setur. 

Tekjur sjóðsins skulu vera af sérstöku útflutningsgjaldi, sem hér segir: 
a) 4.0% af f.o.b.-verði útfluttra sjávarafurða, annarra en saltfisks, skreiðar og 

þeirra afurða, sem koma frá hvalveiðum, selveiðum og hrognkelsaveiðum. 

bh) 5.5% útflutningsgjald af f.o.b.-verði útflutnings saltfisks og skreiðar. 
Útflutningsgjaldið reiknast á sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu 

vöru, og setur sjávarútvegsráðuneytið reglur um nánari framkvæmd á ákvæðum 
greinar þessarar. 

A $l 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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5. gr. 
1. til 3. tl. 2. gr. laga nr. 19/1973 um útflutningsgjald af sjávarafurðum, orð- 

ist svo! 

1. Kr. 2400.00 á hvert útflutt tonn greiðist af frystum karfa- og ufsaflökum og 
þurrkuðum saltufsa. 

2. Kr. 4 200.00 á hvert útflutt tonn greiðist af saltfiski -—- öðrum en þurrkuðum 
ufsa ——, saltfiskflökum, sölluðum þunnildum, saltfiskbitum og söltuðum gellum. 

3. Kr. 4 750.00 á hvert útflutt tonn greiðist af freðfiskflökum — öðrum en karfa- og 
ufsaflökum — frystum hrognum, söltuðum hrognum ót. a., frystum gellum, 
skreið, hertum þorskhausum og niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum. 
— Nemi gjald samkvæmt töluliðum 13 meiru en svarar 4% af f.o.b.-verð- 
mæti útfluttrar sjávarvöru, er heimilt að fella niður þann hluta gjaldsins, sem 
er umfram þetta mark. 

6. gr. 
Töluliðir 1—7 í 3. gr. laga nr. 19/1973 um útflutningsgjald af sjávarafurðum 

orðist svo: 

1. Til greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiskiskipa, samkvæmt reglum, 
sem sjávarútvegsráðuneytið setur .........20.00000 0... nn 87. 8% 

2. Til Fiskveiðasjóðs Íslands .........0.0000. 0000 0nens 1.5% 
3. Til Fiskimálasjóðs ............000. 0000. 2.0% 
4. Til smíði haf- og fiskirannsóknaskips .........02.0000 000... 1.2% 

5. Til byggingar í þágu rannsóknastofnana sjávarútvegsins .............. 0.5% 
6. Til Landssambands ísl. útvegsmanna ............02. 0000... 0.5% 

7. Til samtaka sjómanna skv. reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið setur ....  0.5% 

7. gr. 
1. mgr. 5. gr. laga nr. 72/1969 um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins orðist svo: 
Tekjur Verðjöfnunarsjóðs skulu vera allt að þremur fjórðu hlutum af verð- 

hækkun, sbr. 7. gr., sem verður á þeim afurðum fiskiðnaðarins til útflutnings, sem 
lög þessi ná til. Renna þessar tekjur til viðkomandi deilda sjóðsins. 

8. gr. 
2. málsliður 6. gr. laga nr. 72/1969 um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins orðist 

svo! 
Verðbætur skulu þó aldrei nema meiru en þremur fjórðu hlutum verðlækkun- 

arinnar og ekki umfram það fé, sem viðkomandi deild ræður yfir, þegar til greiðslu 
verðbóta kemur. 

9. gr. 
Fé það, sem kemur á reikning ríkissjóðs, skv. ákvæðum 2. gr. laga nr. 78/1974 

um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi ís- 
lenskrar krónu, umfram greiðslur skv. liðum a., b. og c. í þeirri lagagrein, skal 
lagt í sérstakan sengishagnaðarsjóð, sem varið skal í þágu sjávarútvegsins með 
eftirgreindum hætti: 
a) Til þess að auðvelda eigendum skuttogara að standa í skilum með greiðslur 

afborgana og vaxta af stofnlánum og til þess að tryggja rekstrargrundvöll 
skuttogara. 

b) Til þess að greiða hluta gengistaps vegna erlendra skulda eigenda fiskiskipa. 
c) Til þess að greiða fram úr sreiðslavandræðum fiskvinnslufyrirtækja, sem átt 

hafa í söluerfiðleikum á árinu 1974. 
d) Til annarra þarfa innan sjávarútvegsins.
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Heimilt er bæði að veita lán og óafturkræf framlög af fjármagni sjóðsins til 
ofangreindra þarfa. 

Óafturkræf framlög skulu nánar ákveðin með lögum. 
Sjávarútvegsráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu ákvæði 18. gr. taka til sjávarafurða 

framleiddra frá og með 1. september 1974. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Stjórn Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins er heimilt að inna af hendi greiðslur 
upp í verðbætur, sbr. 6. gr. laga nr. 72/1969, vegna óselds loðnumjöls af framleiðslu 
ársins 1974 samkvæmt reglum, sem sjóðsstjórnin setur að fengnu samþykki ráð- 
herra. 

Gjört að Bessastöðum, 20. september 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) nn . 

Matthías Bjarnason. 
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga og verðlagsmál. 

Forseti ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að 

ákveða nú þegar þá skipan kjara- og verðlagsmála, sem við skuli taka, 
þegar gildistími laga um viðnám gegn verðbólgu rennur út um næstu mánaða- 
mót, en nauðsynlegt sé að rjúfa um sinn sjálfvirka vixlhækkun launa og 
verðlags, en milda þó jafnframt eftir því sem kostur er áhrif þegar orðinna 
og fyrirsjáanlegra verðhækkana, m. a. í kjölfar nýafstaðinnar gengisbreyt- 
ingar og skattbreytinga, á kjör þeirra, sem lægstar tekjur hafa. 

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

j Í. gr. 
Á tímabilinu 1. október 1974 til 31. maí 1975 skulu launagreiðendur greiða 

launajöfnunarbætur í stað almennrar verðlagsuppbótar á laun umfram þá verðlags- 
uppbót, sem svarar til kaupgreiðsluvísitölu 106,18 stig, sem hér segir: 

1. Á laun, sem eru lægri en 50 000 krónur á mánuði fyrir fulla dagvinnu, miðað 
við kaupgreiðsluvísitölu 106,18 stig, greiðist 3500 króna bætur á mánuði til 
þeirra, sem skila fullum dagvinnutíma, en hlutfallslega lægra til annarra. Bætur 
á yfirvinnukaup greiðist hlutfallslega þannig að gildandi tengsl yfirvinnu- og 
dagvinnukauptaxta haldist. 

2, Á laun á Þilinu 50000 til 53500 krónur fyrir fulla dagvinnu, miðað við kaup- 
greiðsluvísitölu 106,18 stig, greiðist 3500 króna bætur á mánuði að frádreg- 
inni þeirri fjárhæð, sem kauptaxtinn er hærri en 50 000 krónur á mánuði, til 
þeirra, sem skila fullum dagvinnutíma, en hlutfallslega lægra til annarra. 

Bætur á hvern yfirvinnutíma greiðist á þessu taxtabili í sama hlutfalli við 
bætur á dagvinnulaun og greindi í 1. lið þessarar greinar. 

3. Á hærri laun greiðast ekki launajöfnunarbætur. 

2. gr. 
Setja skal reglugerð um ákvörðun launajöfnunarbóta skv. 1. gr. Við samningu 

reglugerðarinnar skal haft náið samráð við aðila vinnumarkaðarins. 

Þess skal gætt, þegar metin er hæð kauptaxta fyrir reglulega dagvinnu, sem 

ákveðinn er með álagi á annan lægri taxta, eða sem hlutfall af hærri taxta, að jafnan 

sé miðað við hinn endanlega taxta, en ekki þann grunn, sem hann er á reistur. Með 

taxta skal telja hvers konar álög og kaupauka, sem ekki svara með beinum og ótví- 

ræðum hætti til útlagðs kostnaðar launþega vegna öflunar launatekna. Með taxta 

skal einnig telja vaktaálag að því leyti, sem það kann að vera hærra en svarar til 

eftirvinnu-, næturvinnu- og helgidagaálags. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Þegar metin er hæð mánaðarlauna fyrir fulla dagvinnu skv. ákvæðisvinnu- 
töxtum, til ákvörðunar launajöfnunarbóta, skal m. a. taka tillit til þess vinnuálags, 
sem fylgja kann ákvæðisvinnu, og fyrirliggjandi upplýsinga Kjararannsóknarnefndar 
um tekjur ákvæðisvinnufólks. Launajöfnunarbætur til ákvæðisvinnufólks skulu 
gerðar upp mánaðarlega eftir á á grundvelli vinnutíma og tekna í liðnum mánuði. 

3. gr. 
Laun bónda og verkafólks hans í verðlagsgrundvelli búvöru, sbr. lög nr. 101/ 

1966, skulu hækka vegna launajöfnunarbóta um 5.5% og skal sú hækkun haldast 
til 31. maí 1975. 

4. gr. 
Hækkun sú á búvöruverði til bænda, sem hlýst af hækkun skv. 3. gr., skal ekki 

greidd út í hlutfalli við framleiðsluverðmæti, heldur jafnað þannig til bænda, að hún 
sagnist eingöngu hinum tekjulægri í þeirra hópi með líkum hætti og launajöfnunar- 
bætur launþegum skv. lögum þessum. Setja skal reglugerð um innheimtu og úthlut- 
un þessara bóta í samráði við Stéttarsamband bænda. 

5. gr. 
Launajöfnunarbætur skv. 1. til 4. gr. skulu teknar til endurskoðunar, fari vísi- 

tala framfærslukostnaðar fram úr 358 stigum á gildistíma þessara laga. 

6. gr. 
Fjárveiting úr ríkissjóði til greiðslu fjölskyldubóta sbr. 26. gr. laga nr. 67/1971, 

sbr. lög nr. 62/1974, skal miðuð við það, að árlegar fjölskyldubætur með barni verði 
kr. 20 000, að óbreyttum reglum um greiðslu fjölskyldubóta, á tímabilinu 1. október 
1974 til 31. maí 1975, eða að samsvarandi ívilnun verði með öðrum hætti veitt 

barnmörgum fjölskyldum. 

7. gr. 
Fullur árlegur ellilifeyrir einstaklinga sbr. 11. gr. laga nr. 67/1971, skal vera 

frá 1. október 1974 að telja kr. 155 400, ef lífeyrir er fyrst tekinn við 67 ára aldur. 
Aðrar bótafjárhæðir 11. gr. þeirra laga skulu breytast hlutfallslega. 

Örorkulífeyrir, barnalífeyrir, mæðralaun, ekkjubætur og ekkjulífeyrir sbr. 12., 
13., 14., 15., 17. og 18. gr. laga nr. 67/1971 skulu breytast hlutfallslega í samræmi 
við þessa breytingu ellilífeyris. 

8. gr. 
1. málsgrein 19. gr. laga nr. 67/1971 með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 96/ 

1971 og lög nr. 62/1974, orðist svo: 
Ef aðrar tekjur elli- og örorkulífeyrisþega en lífeyrir almannatrygginga fara 

ekki fram úr kr. 41300 á ári, skal frá 1. október 1974 að telja greiða uppbót á líf- 
eyri hans að upphæð kr. 93 900 á ári. Hafi bótaþeginn hins vegar tekjur umfram 
kr. 41 300 á ári, skal skerða uppbótina um helming þeirra tekna, sem umfram eru. 
Sama gildir um hjónalífeyri, eftir því sem við á. 

9. gr. 
Breytingar bóta almannatrygginga skv. 7. og 8. gr. skulu koma í stað breytinga 

skv. 1. mgr. 78. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 12. gr. laga nr. 96/1971, af tilefni launa- 
jöfnunarbóta skv. lögum þessum. 

10. gr. 
Á tímabilinu 1. október til 31. maí 1975 skulu niðurgreiðslur vöruverðs úr ríkis- 

sjóði ekki vera lægri en þær eru við gildistöku laga þessara.
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11. gr. 

Fram til 31. maí 1975 má ekki hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald 
fyrir afnot af fasteign eða lausafé frá því, sem var 23. september 1974, nema að 
fengnu samþykki réttra yfirvalda og skulu þau ekki leyfa neina hækkun nema þau 
telji hana óhjákvæmilega. Leyfi Hl hækkunar tekur þó ekki gildi fyrr en það hefur 
hlotið staðfestingu ríkisstjórnarinnar. 

Á því tímabili, er greinir í 1. mgr., má ekki hækka hundraðshluta álagningar 
á vöru í heildsölu, smásölu eða öðrum viðskiptum frá því, sem var 28. september 
1974, nema að fengnu samþykki réltra yfirvalda og staðfestingu ríkisstjórnarinnar 
sbr. Í. mgr. Gildir þetta einnig um hvers konar umboðslaun vegna sölu vöru eða 
þjónustu og um hvers konar álagningu, sem ákveðin er sem hundraðshluti á selda 
vöru eða þjónustu, þar með vinnu. 

Ákvæði 1. og 2. mer. taka einnig til verðs hvers konar vöru og þjónustu, sem 
ríki, sveitarfélög, stofnanir þeirra aðila eða aðrir opinberir aðilar láta í té gegn 
gjaldi. 

Ríkisstjórnin getur ákveðið lækkun á verði vöru eða þjónustu telji hún til þess 
gilda ástæðu eða brýna nauðsyn. 

12. gr. 
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum nema þyngri viðurlög séu 

ákveðin með öðrum lögum. 
Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 24. september 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S)   
Geir Hallgrímsson. 
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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 27. september 1974 á tillögu menntamálaráðherra um 
að staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76 17. júní 1958 fyrir Háskóla 
Íslands með áorðnum breytingum. 

1. gr. 
50. gr. orðist svo: 

I. Kennslugreinar í viðskiptadeild eru þessar. 

. Bókfærsla. 
Reikningshald 1. 

. Reikningshald 11. 
„ Reikningshald TI. 
. Stærðfræði 1. 
. Stærðfræði TI. 
Tölfræði. 
Skrifstofustörf. 
Rafreiknar 1. 

2.1. Íslensk haglýsing. 
2.2. Enska. 
2.3. Lögfræði. 
2.4. Almenn þjóðhagfræði. 
2.5. Almenn rekstrarhagfræði. 

3.1. Stjórnun Í. 

3.2. Stjórnun TH. 
3.3. Fjármál fyrirtækja 1. 
3.4. Fjármál fyrirtækja II. 
3.5. Sala 1. 
3.6. Sala H. 
3.7. Framleiðsla 1. 
3.8. Framleiðsla 11. 

3.9. Þjóðhasfræði 11. 
4.0. Þjóðhagsfræði IT. 
t.1. Opinber stjórnsýsla. 
4.2. Stjórnskipunar- og stjórnarfarsréttur. 
4.8. Skattarétlur, skattskil. 
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4.4. Almenn hagsaga. 
4.5. Saga hagfræðikenninga. 
4.6. Hagkerfi. 
4.7. Félagsmálahagfræði. 
4.8. Hagrannsóknir. 

4.9. Þjóðhagsreikningar og þjóðhagsáætlanir. 
5.0. Stærðfræðileg hagfræði. 
ð.1. Áhættukenningar. 

5.2. Hagræn landafræði. 
5.3. Aðgerðarannsóknir. 
5.4. Rafreiknar II. 
5.5. Reikningshald IV. 
5.6. Endurskoðun. 
5.7. Vinnusálfræði. 
5.8. Utanríkisverslun og alþjóðastofnanir. 
5.9. Fyrirtækið og þjóðfélagið. 
6.0. Vinnurannsóknir. 
6.1. Markaðsrannsóknir. 
6.2. Markaðsboðmiðlun. 
6.3. Stefnumótun fyrirtækja. 
6.4. Samgönguhagfræði. 
6.5. Fiskihagfræði. 
6.6. Félagsfræði. 
81. — 
8.9. Erlend tungumál, skv. nánari ákvörðun deildar. 
9.0. Ritgerð um efni, sem stúdent velur í samráði við fastan kennara í deildinni, 

skv. nánari ákvörðun deildar. 

Kennslugreinar 1.1—1.7., 1.9.—2.5., 4.3. og 6.6 eru fyrri hluta greinar. Aðrar 
greinar eru síðari hluta greinar. Greinar 3.1.-3.8. eru í fyrirtækjakjarna Greinar 
4.0—4.2. ásamt greinum 3.1., 3.3., 3.7., 3.9. og 4. eru í þjóðhagskjarna, sbr. TI. 
kafla þessarar greinar. 

Kennslugreinar 44.—4.7., 4.9.—6.,5. og 8.1—-8.9. eru kjörgreinar. Greinar 3.1. 
—4.2. og 4.8., sem ekki eru í kjarna, sem valinn er, geta verið kjörgreinar, eftir því 
sem við á. Hluti kjörgreina (9 námseiningar, skv. TV. kafla þessarar reglugerðar) 

skal mynda sérstakt kjörsvið, sbr. síðar. 
Hluti kjörgreina (12 námseiningar) er eftir frjálsu vali úr síðari hluta srein- 

um, sem hvorki mynda kjarna né kjörsvið. Heimilt er einnig að áskildu samþykki 
viðskiptadeildar að velja frjálsar kjörgreinar í öðrum deildum eða námsbrautum 

með samþykki viðkomandi deilda eða námsbrauta. 

Viðskiptadeild er heimilt að ákveða nýjar kjörgreinar, sem hér eru ekki taldar, 
enda sé fjárveiting fyrir hendi. 

Viðskiptadeild ákveður námsefni í hverri einstakri námsgrein, hvort skylda skuli 
stúdenta til að skila ritgerðum um tiltekin efni, hvort halda skuli æfingar í einstök- 
um kennslugreinum og hvernig þeim æfingum skuli háttað. Heimilt er að meta rit- 
gerðir og frammistöðu í æfingum sem hluta af prófi. Við ákvarðanir þessar skal 
jafnan haft samráð við kennara í viðkomandi grein. Heimilt er deildinni að meta 

vinnu stúdenta í fyrirtækjum og stofnunum og vinnu við ákveðin verkefni utan 
deildar jafngilda samningu ritgerða og þátttöku í æfingum. 

Viðskiptadeild ákveður, hvenær tímabært er að hefja kennslu í einstökum kjör- 

greinum innan þess ramma, sem fjárveitingar leyfa. Eftir að kennsla í kjörgrein
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er hafin, er viðskiptadeild heimilt að fella niður kennslu einstök ár, ef ekki fæst 

að dómi deildarinnar næg þátttaka stúdenta, eða ef ekki er að dómi deildarinnar 
kostur hæfra kennslukrafta, en stúdent skal þó heimilt að þreyta próf í viðkomandi 
grein. 

Kennslu í fyrri hluta skal haga þannig, að farið sé yfir allt námsefnið árlega, 
og við það miðað, að hæst sé að ljúka prófi í fyrri hluta á tveimur árum. 

Kennslu í síðari hluta skal haga þannig, að farið sé yfir námsefni í kjarna- 
greinum árlega, en námsefni í öðrum greinum a. m. k. annað hvert ár með þeim tak- 
mörkunum, sem leiðir af öðrum ákvæðum þessarar greinar. 

II. Próf í viðskiptafræðum. 

Fyrri hluta próf. 

Prófgreinar í fyrri hluta eru þessar: 

Bókfærsla. 
Reikningshald 1. 
Reikningshald II. 
Reikningshald II. 
Stærðfræði 1. 
Stærðfræði II. 
Tölfræði. 
Rafreiknar 1. 

. Íslensk haglýsing. 
2.2. Enska. 
2.3. Lögfræði. 
2.4. Almenn þjóðhagfræði. 
2.5. Almenn rekstrarhagfræði. 
4.3. Skattaréttur, skattskil. 

6.6. Félagsfræði. 
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Hver prófgrein er sjálfstæður prófhluti í merkingu 2. málsgr. 68. gr. háskóla- 

reglugerðar. 
Lágmarkseinkunn í prófgreinum 1.1., 24. og 2.5. er 6.5 (á 10-skala), en lágmarks- 

einkunn 4.0 í öllum öðrum greinum. Auk þess skulu allir ljúka prófi úr fornám- 

skeiði í stærðfræði með lágmarkseinkunn 5.0 áður en próf er tekið í stærðfræði 1. 

Einnig skulu nemendur ljúka námskeiði í vélanotkun, áður en þeir segja sig til 

síðasta prófs í fyrri hluta. 
Próf skulu vera skrifleg, nema viðskiptadeild samþykki annað. Vægi prófgreina 

skal miða við námseiningafjölda þeirra, sbr. TV. kafla þessarar reglugerðar. 

Þessar greinar eru metnar 6 námseiningar: 1.7., 2.1., 2.3., 2.4., 2.5. Áðrar greinar 

fyrri hluta eru metnar 3 námseiningar. 

Stúdent er heimilt að þreyta próf á öllum venjulegum próftímum. Stúdent sem 

innritast að hausti skal heimilt að þreyta próf í bókfærslu í upphafi kennsluárs. 

Próf í bókfærslu, reikningshaldi |, reikningshaldi H. og reikningshaldi I. skulu 

tekin í framangreindri röð. 
Hið sama gildir um röð prófa í fornámskeiði í stærðfræði, stærðfræði 1. og stærð- 

fræði II. Stúdent skal heimilt að fara í áður talin próf á sama próftímabili, eftir 

því sem við á, en próf aftar í röðinni telst ógilt, ef ekki er staðist próf, sem er 

framar Í röðinni. 

A 52
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Síðari hlula próf. 

Síðari hluta próf er samsett af kjarna, kjörsviði, frjálsum kjörgreinum og 
ritgerð. 

Kjarni er metinn 30 námseiningar, kjörsvið 9 einingar, frjálsar kjörgreinar 19 
einingar og ritgerð 9 einingar. 

Stúdent gefur valið milli tveggja kjarna, A og B. Á er fyrirtlækjakjarni, B er 
þjóðhagskjarni. 

Prófgreinar í fyrirtækjakjarna (A) eru þessar: 

3.1. Stjórnun 1. 
3.2. Stjórnun I. 
ð.ð. Fjármál fyrirtækja 1. 
3.4. Fjármál fyrirtækja IL. 
3.5. Sala 1. 
3.6. Sala II. 
3.7, Framleiðsla 1. 
3.8. Framleiðsla II. 

Prófgreinar í þjóðhagskjarna (B) eru þessar: 

3.1. Stjórnun 1. 
3.3. Fjármál fyrirtækja 1. 
3.7, Framleiðsla 1. 
3.9. Þjóðhagfræði II. 
4.0. Þjóðhagfræði II. 
4.1. Opinber stjórnsýsla, 
4.2. Stjórnskipunar- og stjórnarfarsréttur. 
4.8. Hagrannsóknir. 

Lágmarkseinkunn er 4.0 í hverri grein. Próf skulu vera skrifleg, nema við- 
skiptadeild ákveði annað. 

Greinar 3.9. og 4.0 eru metnar 6 námseiningar, greinar 3.2., 34. og 3.6. sem 5 
námseiningar, en aðrar greinar 3 námseiningar. Greinar 8.1—8.9. (erlend tungumál) 
skulu þó metnar sérstaklega af viðskiptadeild að höfðu samráði við stjórn þeirrar 
deildar, sem tungumálin eru kennd í. 

Ritgerð er metin 9 námseiningar. Efni hennar skal vera úr sviði kjarna eða kjör- 
sviðs og vera valið í samráði við a. m. k. einn fastan kennara deildarinnar fyrir lok 
kennslu á fyrsta ári í síðari hluta. Ritgerðina skal afhenda deildarforseta í tveimur 
vélrituðum eintökum, áður en það próftímabil hefst, sem stúdent er útskrifaður Í. 

Kennara og prófdómara er heimilt að prófa nemanda munnlega um efni rit- 
gerðar og meta frammistöðu sem hluta af einkunn ritgerðarinnar. 

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. 

HI. Val kjörsviða. 

Viðskiptadeild setur sjálf reglur um val kjörsviða, bæði að því er tekur til sam- 
vals námsgreina og tímasetningar valdsins. Stúdent skal þó aldrei velja sér kjör- 
svið síðar en í aprílmánuði á fyrra ári í síðari hluta. Kennsla á kjörsviði skal að 
jafnaði vera á öðru ári í síðari hluta.
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IV. Námseiningar. 

Fyrri hluta nám er metið 60 námseiningar og síðari hlula nám er einnig metið 

60 námseiningar. Misserisnám í deildinni er þannig að jafnaði metið 15 námseining- 

ar. Að baki hverri námseiningu skal að jafnaði vera a. m. k. 1 vikuleg misseris- 

kennslustund eða 1 námsvika. 
Ritgerð sbr. kennslugrein 9.0. er metin 9 námseiningar. 

V. Kennsluár og árlegur próftími. 

Próf skal halda 7—-20. janúar, í mai-júní og 1.—-15. september. 

VI. Almenn ákvæði um próf og námstíma. 

Einkunnir skal gefa í heilum og hálfum tölum frá 0—10. Greini prófdómara og 

kennara á, hlýtur stúdent þá einkunn í hálfri eða heilli tölu, sem næst liggur meðal- 

tali einkunna kennara og prófdómara. 

Aðaleinkunn er vegið meðaltal allra prófeinkunna einstakra greina. Aðaleink- 

unn skal reiknuð með einum aukastaf, og er 9.0--10 ágætiseinkunn, 7.3—8.9 er 1. 

einkunn, 6.0—-7.2 er HI. einkunn og 5.5--5.9 er I. einkunn. 

Til þess að standasl kandidalspróf verður stúdent að hafa hlotið: 

1. Eigi lægra en 4.0 í hverri prófgrein, sbr. áður. 

2. Eigi lægri einkunn en 6.6 í bókfærslu, almennri rekstrarhagfræði og almennri 

þjóðhagfræði, sbr. áður. 

3. Eigi lægri meðaleinkunn en 5. úr hvorum hluta um sig. Falli stúdent úr deild- 

inni er honum heimilt að halda einkunn í bókfærslu, almennri rekstrarhag- 

fræði og þjóðhagfræði, hafi hann náð tilskildum lágmarksárangri í þessum 

greinum. 

Kennslu í viðskiptadeild skal haga þannig, að hægt sé að ljúka fyrri hluta prófi 

eftir tveggja ára nám og síðari hluta próti eftir tveggja ára nám til viðbótar. 

Ekki má líða lengri tími en 6 kennslumisseri frá innritun þar til lokið er fyrri 

hluta prófi. Ef út af bregður, fer stúdent af skrá og próf, sem hann hefur tekið, 

falla úr gildi. 
Ekki má líða lengri tími en 6 kennslumisseri frá því er stúdent lýkur fyrri hluta 

prófi, þar til hann lýkur síðari hluta prófi. Ef út af bregður, fer stúdent af skrá 

og próf, sem hann hefur tekið, falla úr gildi. 

Viðskiptadeild getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar um tíma- 

takmörkun, ef stúdent hefur verið veikur eða öðrum vítaleysisástæðum er til að 

dreifa. 

VII. kafli. 

Viðskiptadeild annist, eftir því sem fjárveitingar og kennslukraftar leyfa, upp- 

rifjunar- og framhaldsnámskeið fyrir kandidata og enn fremur almenn námskeið 

og fyrirlestra, eftir því sem efni standa til. 

VIII. Gildistaka. 

Reglur þær um nám Í viðskiptafræðum, sem hér eru settar, skulu gilda um 

stúdenta, sem innritast eftir 1. júní 1974.
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2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 2. október 1974. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. a 

Knútur Hallsson. 

  

Stjórnartíðindi A 31, nr. 89. Útgáfudagur 28. október 1974.
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11. október 1974. 409 Nr. 90. 

FORSETABREF 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar, þriðjudaginn 29. október 1974. 

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

skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 29. október 1974. 
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, 11. október 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Geir Hallgrímsson. 

16. nóvember 1974. . Nr. 91. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 54 29. maí 1972, um breyting á lögum nr. 115 

19. nóv. 1936, um þingsköp Alþingis. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. tölul. 1. málsgr. 5. gr. laganna orðist svo: 
1. fjárveitinganefnd, skipuð 10 mönnum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 16. nóvember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn uu 

Geir Hallgrímsson. 

A 52 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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LÖG 

um lántökuheimildir erlendis. 

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

þykki mínu: 

l. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að laka erlent lán, að fjárhæð allt að 2120 millj. 

króna, eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendum gjaldeyri. 

2. gr. 
Andvirði lánsins skal endurlánað eða ráðstafað þannig: 

1. Til Framkvæmdasjóðs Íslands 800 millj. krónur. 
2. Til Landsvirkjunar, vegna virkjunarframkvæmda við Sigöldu, 474 millj. krónur. 
3. Til vegagerðar 496 millj. krónur. 
4. Til framkvæmda í orkumálum 350 millj. krónur. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 11, desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í 
Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 93. i 25. október 1974. 

AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, 

nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 24. október 1974 á tillögu menntamálaráðherra um 

að staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76 17. júní 1958 fyrir Háskóla 
Íslands með áorðnum breytingum: 

1. gr. 
Aftan við 63. gr. Í komi nýr kafli, sem verði 53. gr. Il, en núverandi 53. gr. I 

verði 53. gr. HI. Hinn nýi kafli verði svohljóðandi: 

Il. B.A.-próf í sálarfræði. 

Baccalaureus-próf í sálarfræði skal nema 90 e hið minnsta. Af þeim skulu a. m. k. 
60 e vera í sálarfræði, þar með talin fræðileg B.A.-ritgerð, en allt að 30 e í öðrum 
námsgreinum, er stúdentar nemi samkvæmt reglum, sem heimspekideild setur, að 

fengnum tillögum kennara og/eða námsnefndar í sálarfræði. 
Að loknu fullnaðarprófi í sálarfræði samkvæmt ofangreindu fær stúdent próf- 

skirteini um, að hann hafi lokið baccalaureus artium prófi í sálarfræði.
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Þessi ákvæði hagga ekki því, að stúdent geti stundað minna nám í sálarfræði 
og fengið það viðurkennt sem hluta almenns B.A.-prófs, en eigi skal þá prófskirteini 
hans bera það heiti, sem getið er í 2. mgr. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 25. október 1974. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. , . 
Birgir Thorlacius. 

  

Stjórnartíðindi A 32, nr. 90—93. Útgáfudagur 13. desember 1974.
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Nr. 94. 412 23. desember 1974. 

LÖG 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

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

þykki mínu: 

1 gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1975 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. 

. 2. gr. 
Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 

sem um ræðir í Í. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) . N 
Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 95. N 23. desember 1974. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launaskatt. 

ForsEti ÍSLANDS 
giðrir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna (sbr. 17. gr. 1. nr. 10/1974) orðist svo: 
Leggja skal á launagreiðendur almennan launaskatt að fjárhæð 3%0% af greidd- 

um vinnulaunum og hvers konar atvinnutekjum öðrum en tekjum sjómanna á ís- 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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lenskum fiskiskipum, þar með töldum tekjum hlutaráðinna landmanna sem aflað 

er í tengslum við úthald skipanna til fiskveiða og tekjum af landbúnaði, svo sem 

ákveðið er í lögum þessum. 
Skattur þessi skiptist þannig, að 2% renna 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 innheimt- 

um launaskatti samkvæmt lögum þessum, vegna kostnaðar af framkvæmd laganna. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1975 og gilda til loka þess árs. 

Gjört að Bessastöðum, 23. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 
' 8 

Matthias Á. Mathiesen. 

24. desember 1974. . Nr. 96. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 13 13. apríl 1973, 

um Happdrætti Háskóla Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

a-liður 1. gr. orðist svo: 
Hlutatalan má ekki fara fram úr 60 000, er skiptist í 12 flokka á ári hverju, 

og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk í mánuði hverjum, dráttur 1. flokks í 

janúarmánuði og 12. flokks í desembermánuði. Heimilt er að gefa út 4 flokka 

hlutamiða, sem greinist að með bókstöfunum E, F, G og H, en auk þess er heimilt 

að sefa út sérstakan flokk, B-flokk, sem hafa skal finmfalt gildi á við hvern hinna 

flokkanna, bæði að því er varðar endurnýjunariðgjald og fjárhæð vinninga. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) nu 

Ólafur Jóhannessson. 
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Nr. 97. 414 31. desember 1974. 

um eftirlit með ráðningu starfsmanna og húsnæðismálum ríkisstofnana. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Óheimilt er að fjölga föstum starfsmönnum í þjónustu ríkisins eða ríkisstofn- 

ana, nema að fengnu samþykki ráðninganefndar ríkisins, sbr. 6. gr. 
Ákvæði Þessarar greinar gilda þó ekki um þær stöður, sem stofnaðar eru með 

lögum. 

2. gr. 
Óheimilt er að láta starfsmenn starfa í þjónustu ríkisins eða ríkisstofnana, nema 

fjárveiting eða heimild til launagreiðslu sé fyrir hendi. Þeir aðilar, sem sjá um 
launagreiðslur, geta fengið staðfestingu fjárlaga- og hagsýslustofnunarinnar á því, 
hvort slíkar heimildir séu fyrir hendi. 

3. gr. 
Þegar starfsmaður, sem lög nr. 46/1973 taka til, er ráðinn í þjónustu ríkisins 

skal það gert með skriflegum gerningi. Skal það tekið fram, hvort um skipun, 
setningu eða ráðningu er að ræða. 

Starfsmenn, sem ráðnir eru eftir gildistöku laga þessara í minna en % starf, 
eða ráðnir skv. samningum stéttarfélaga og lög nr. 46/1973 taka ekki til, skal ráða 
með skemmri uppsagnarfresti en $ja mánaða. Setning í stöðu skal vera til ákveð- 
ins tíma. 

4. gr. 
Ekki má setja á fót nýja ríkisstofnun, nema með lögum, og skal um starfs- 

mannafjölda leita samþykkis með sama hætti og segir í 6. gr., að svo miklu leyti 
sem lög um stofnunina mæla eigi fyrir um það. 

5. gr. 
Ráðninganefnd ríkisins skipa þrír menn. formaður fjárveitinsanefndar, einn 

skipaður af ríkisstjórninni og einn af fjármálaráðherra, og er hann formaður 
nefndarinnar. 

Varamann formanns fjárveitinganefndar skipar fjárveitinganefnd, en ríkisstjórn 
og fjármálaráðherra sinn hvorn varamann. 

6. gr. 
Ráðninganefnd úrskurðar tillögur ráðunevta og ríkisstofnana um starfsmenn 

og starfsmannafjölda. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nú óskar ráðuneyti eftir fjölgun fastra starfsmanna við ráðuneytið eða ríkis- 

stofnun á þess vegum án þess að fé hafi verið veitt til þess á fjárlögum eða heim- 

ild til launagreiðslu sé fyrir hendi, og skal þá ráðuneytið senda beiðnina til ráðn- 

inganefndar til úrskurðar. 

7. gr. 

Ráðninganefnd skal jafnan úrskurða erindi innan hálfs mánaðar frá móttöku 

þess, enda hafi nefndinni borist fullnægjandi gögn og upplýsingar um málefnið. 

Telji ráðninganefnd eigi augljóst, að erindi ráðuneytis skuli ná fram að ganga, 

skal hún jafnan kveðja fulltrúa þess ráðuneytis á sinn fund og kynna sér grein- 

argerð hans, áður en erindið hlýtur afgreiðslu. 

Synji ráðninganefnd erindi um fjölgun starfsmanna skv. 1. og 6. gr., gelur 

ráðherra sá, sem hlut á að máli, borið ágreininginn undir tíkisstjórnina, sem tekur 

endanlega ákvörðun um málið. 

8. gr. 

Nú vill stofnun, er lög þessi taka til, auka við húsnæði sitt, og skal þá með 

fara á sama hátt og segir í 6. og 7. gr. um fjölgun starfsmanna, eftir því sem við á. 

9. gr. 

Fjármálaráðuneytið lætur gera eyðublöð fyrir ráðningarbréf, sem öllum stofn- 

unum ríkisins er skylt að nota við ráðningu starfsmanna, sem ráðnir eru í hálft 

starf eða meira gegn föstum mánaðarlaunum og eigi eru skipaðir. 

Starfsmaður á rétt á að fá í hendur afrit af ráðningarbréfi sínu staðfestu af 

viðkomandi ráðuneyti og fjármálaráðuneytinu. 

10. gr. 

Semja skal árlega skrá yfir þá starfsmenn ríkisins, sem ákvæði 1. mgr. 3. gr. 

taka til og ráðnir eru í hálft starf eða meira með a. m. k. þriggja mánaða upp- 

sagnarfresti. Fjármálaráðuneytið sér um gerð þessarar skrár, og skal hún lögð fram 

með fjárlagafrumvarpi. 

11. gr. 

Fjármálaráðherra skal með reglugerð setja nánari ákvæði um framkvæmd 

laga þessara, þ. á m. um efni ráðningarbréfa. 

12. gr. 

Með lögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 48/1958, um ráðstafanir til að 

draga úr kostnaði við rekstur ríkisins. 

13. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1975. 

Gjört að Bessastöðum. 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) . 
Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1973, um löndun 

á loðnu til bræðslu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2. gr. laganna orðist svo: 
Skipulag og tilhögun á löndun á loðnu til bræðslu skal vera í höndum þriggja 

manna og jafnmargra til vara, eins samkvæmt tilnefningu samtaka fiskseljenda, 
eins samkvæmt tilnefningu Félags íslenskra fiskmjölsframleiðenda og eins án ttil- 
nefningar, sem jafnframt er formaður nefndarinnar. Skulu þeir skipaðir af ráðherra 
til eins árs í senn frá 1. janúar ár hvert. Verði ekki samkomulag meðal samtaka 
fiskseljenda um tilnefningu í nefndina, skipar ráðherra þann mann án tilnefningar. 
Nefnd þessi skal afla upplýsinga um móttökugetu sildar- og fiskimjölsverksmiðja 
og ákveða, hvenær löndun skuli hefjast eða hætta hjá einstökum verksmiðjum. 

Nefndin skal veita fiskiskipum upplýsingar um móttökugetu einstakra verk- 
smiðja um fjarskiptastöð. Skipstjóri hvers skips skal tilkynna nefndinni við brott- 
för af veiðisvæði um aflamagn, veiðisvæði og löndunarhöfn. Vanræki skipstjóri að 
gefa framangreindar upplýsingar, getur viðkomandi skip glatað þeirri löndunarröð, 
sem það annars hefði haft, auk þess sem nefndin getur heitt viðurlögum samkvæmt 
5. gr. Ef ekki er hægt að ákveða löndunarhöfn við brottför af veiðisvæði, skal nefnd- 
inni, í þeim tilvikum, tilkynnt um löndunarhöfnina eins fljótt og við verður komið 
og Í síðasta lagi um leið og beygt er af langsiglingaleið til ákveðinnar hafnar, en 
samt sem áður skal nefndinni ávallt tilkynnt um aflamagn og veiðisvæði viðkom- 
andi skips, um leið og haldið er af veiðisvæði. Fiskiskipi er óheimilt að leita lönd- 
unar hjá verksmiðju, þar sem nefndin hefur stöðvað löndun eða ekki auglýst laust 
móttökurými. 

2. gr. 
2. mgr. 4. gr. laganna orðist svo: 
Kostnaður af framkvæmd laganna greiðist úir loðnuflutningasjóði eða með sér- 

stöku gjaldi af hverri hráefnissmálest, jafnhárri fjárhæð frá seljendum og kaup- 
endum, eftir nánari reglum, sem ráðuneytið setur og skulu kaupendur standa skil 
á gjaldi þessu, en Loðnunefnd hefur á hendi innheimtu og reikningshald. Verði í 
árslok afgangur af gjaldi, sem innheimt er með þessum hætti, skal hann gevmast 
lil næsta árs. 

3. gr. 
5. gr. laganna orðist svo: 
Gerist stjórnendur verksmiðja brotlegir við 1. og 2. gr. þessara laga eða reglur 

settar samkvæmt þeim, skal nefndinni heimilt að stöðva löndun í einstakar verk- 
smiðjur fyrirvaralaust í allt að þrjá sólarhringa, þó að móttökuskilvrði séu fyrir 
hendi. Ef um ítrekuð brot er að ræða, skal nefndinni heimilt að stöðva löndun í 
viðkomandi verksmiðjur í allt að sjö sólarhringa. 

Gerist stjórnendur loðnufrvstihúsa brotlegir við reglur settar samkvæmt þess- 
um lögum, skal nefndinni heimilt að stöðva móttöku einstakra verksmiðja á loðnu- 

„ úrgangi frá viðkomandi Toðnufrystihúsum fyrirvaralaust í allt að þrjá sólarhringa.
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Ef um ítrekuð brot er að ræða, skal nefndinni heimilt að stöðva móttöku einstakra 
verksmiðja á loðnuúrgansi frá viðkomandi loðnufrystihúsum fyrirvaralaust í allt 
að sjö sólarhringa. 

Gerist skipstjórar brotlegir við 1. og 2. gr. þessara laga eða reglur settar sam- 
kvæmt þeim, skal nefndinni heimilt að setja löndunarbann á viðkomandi skip í allt 
að þrjá sólarhringa og jafnframt að svipta skipið áunnum flutningastyrk fyrir við- 
komandi veiðiferð. Ef um ítrekuð brot er að ræða, skal nefndinni heimilt að setja 
löndunarbann á viðkomandi skip í allt að sjö sólarhringa og jafnframt að svipta 
skipið áunnum flutningastvrk fyrir viðkomandi veiðiferð. Nefndinni er heimilt að 
beita sömu refsingum gagnvart einstökum skipum, þegar landað er í segnum loðnu- 
frystihús tl verksmiðja, sem hafa ekki tilkynnt laust móttökurými og þegar landað 
er með sama hætti til að fá löndun fyrr en löndunarröð skipsins segir til um. 

Ef nauðsyn krefur, getur Loðnunefnd látið lögreglu framfylgja ákvörðunum 
nefndarinnar samkvæmt 1., 2. og 3. mer. þessarar greinar. 

Hver sá, er sekur gerist um brot á lögum þessum eða reglum settum samkvæmt 

þeim, skal sæta sektum og renna sektir í loðnuflutninsasjóð. 
Um mál út af brotum á lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim skal 

farið að hætti opinberra mála. 
4. gr. 

Sjávarútvegsráðuneytið getur sett reglur um löndun á loðnu til frystingar, enda 

ríki um þær samstaða milli sölnsamtaka hraðfrvstihúsanna og samtaka útvegs- 

manna og sjómanna. 
5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Ákvæði til bráðabirgða: 

Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 33/1922, um rétt Hl fiskveiða í landhelgi, skal m/s 

Ísafold, 800 lesta skipi frá Hirtshals í Danmörku, vera heimilt að veiða loðnu í 
landhelgi og landa henni á svæðinu frá Patreksfirði norður um til Seyðisfjarðar 
sem íslenskt skip í febrúar og mars 1975, enda hlíti það reglum er sjávarútvegs- 
ráðunevtið setur, sé rekið af íslenskum aðila og áhöfn þess sé íslensk. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) . 

Matthias Bjarnason. 

31. desember 1974. 2 Nr. 99. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 35 frá 29. apríl 1966, 

um Tánasjóð sveitarfélaga. 

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

Þvkki mínu: 
1. gr. 

5. gr. laganna orðist svo: 

Ráðstöfunarfé Lánasjóðs sveitarfélaga er sem hér segir: 

A 53
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a. Árlegt framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, er nema skal 5% af vergum 

tekjum sjóðsins. 
b. Árlegt framlag úr ríkissjóði samkvæmt ákvæðum fjárlaga. Skal framlagið nema 

eigi lægri upphæð en 2%%% af tekjum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á viðkom- 

andi ári. 
c. Árlegt lán úr Framkvæmdasjóði Íslands. 
d. Aðrar lántökur. 
e. Afborganir og rekstrartekjur. 

Framlag Jöfnunarsjóðs greiðist þannig: 
Þriðjungur fyrir 1. maí, 
Þriðjungur fyrir 1. september og eftirstöðvarnar fyrir 1. desember. 

2. gr. 
Aftan við 12. gr. laganna komi ný mgr., svo hljóðandi: 
Skuldabréf fyrir lánum, sem sjóðurinn tekur og veitir, skulu undanþegin 

stimpilsjöldum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1975. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 100. . 31. desember 1974. 

LÖG 

um Hitaveitu Suðurnesja. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkissjóður Íslands og sjö sveitarfélög á Suðurnesjum, sbr. 2. gr., skulu setja á 

stofn hitaveitufyrirtæki, er nefnist Hitaveita Suðurnesja. 

Tilgangur fyrirtækisins skal vera að virkja jarðhita í Svartsengi við Grindavík 
eða annars staðar á Reykjanesi, ef hagkvæmt þykir. Reisa þar varmaskiptistöðvar 
og leggja aðveituæðar til þéttbýliskjarna á Suðurnesjum, leggja dreifikerfi og annast 
sölu á heitu vatni til notenda. Hitaveita Suðurnesja skal reisa kyndistöðvar, teljist 

slíkt nauðsynlegt vegna rekstraröryvggis. 
Fyrirtækið er sjálfstæður réttaraðili og hefur sjálfstæðan fjárhag og reikninss- 

hald. 
Heimili þess og varnarþing er í Keflavík. 

2. gr. 
Hitaveita Suðurnesja er sameignarfyrirtæki ríkisins og eftirtalinna sveitarfélaga. 

Eignarhluti ríkissjóðs skal vera 40%. 
Eignarhlutar
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Keflavíkurkaupstaðar, 
Njarðvíkurhrepps, 
Gerðahrepps, 
Miðneshrepps, 
Hafnahrepps, 

Grindavíkurkaupstaðar og 
Vatnsleysustrandarhrepps skulu samtals nema 60%. 

Eignarhlutdeild sveitarfélaganna sjö skiptist innbyrðis í hlutfalli við íbúatölu 
þeirra 1. desember 1974. 

Sameigendur beri einfalda óskipta ábyrgð á skuldbindingum Hitaveitu Suður- 
nesja gagnvart kröfuhöfum. Innbyrðis skiptist ábyrgð samkvæmt eignarhlutföllum. 
Verði síðar ákveðið að krefja viðbótarframlags frá eigendum skulu þeir leggja það 
fram í samræmi við eignarhlutföll. Eisnarhlutföllum verður ekki breytt og engum 
sameignarfélaga er heimilt að ganga úr fyrirtækinu án samþykkis allra sameigenda. 

3. gr. 
Starfsemi Hitaveitu Suðurnesja skal beinast að öflun heits vatns fyrir sveitar- 

félög þau, sem aðild eiga að fyrirtækinu. Jafnskjótt og unnt er skal hitaveita lögð 
til Keflavíkurflugvallar. 

Verkefni Hitaveitu Suðurnesja skulu nánar tilgreind í reglugerð. 

4. gr. 
Ríkissjóður skal afhenda Hitaveitu Suðurnesja öll mannvirki sín í Svartsengi og 

þar í nánd, þar á meðal borholur fyrir heitt og kalt vatn, og allar áætlanir og undir- 
búningsframkvæmdir vegna virkjana á Svartsengissvæðinu. Náist eigi samkomulag 
um mat á verðmætum þessum, skal gerðardómur þriggja manna, sem sýslumaðurinn 
í Gullbringusýslu dómkveður, skera úr. Sama gildir um mannvirki og önnur verð- 
mæti, er aðrir eignaraðilar afhenda. 

5. gr. 
Sameignaraðilar að Hitaveitu Suðurnesja leggja fram stofnframlag 50 milljónir 

kr., sem skiptist milli aðila í hlutföllum þeim, er um getur í 9. gr. Í framlagi eignar- 

aðila skulu talin verðmæti þau, sem um ræðir í 4. gr. 

6. gr. 
Iðnaðarráðherra veitir Hitaveitu Suðurnesja einkaleyfi til starfrækslu hitaveitu 

innan sveitarfélaga þeirra, sem aðild eiga að fyrirtækinu. Báðherra er þó heimilt 
að ákveða, að bygging og rekstur dreifiveitu á Keflavíkurflugvelli skuli vera þar 
undanþegin. 

7. gr. 
Stjórn Hitaveitu Suðurnesja skal skipuð fimm mönnum. Iðnaðarráðherra og 

fjármálaráðherra skipa hvor einn fulltrúa í stjórnina og einn til vara. Sveitarfélög 
þau, sem aðilar eru að fyrirtækinu, skipa þrjá stjórnarmenn og jafnmarga til vara. 
Stjórnarmenn skulu skipaðir til þriggja ára í senn. Verði ekki samkomulag milli 
sveitarfélaganna um það í upphafi hvert þeirra skuli eiga fulltrúa í stjórninni skal 
hlutkesti ráða. Aldrei skal nema einn fulltrúi frá hverju sveitarfélagi sitja í stjórn 
á hverjum tíma. Hvert sveitarfélag skal eiga fulltrúa í stjórninni í þrjú ár samfleytt 

og skal hann tilnefndur af viðkomandi sveitarstjórn. Þó skal einn hinna upprunalegu 

stjórnarmanna víkja eftir eins árs setu í stjórn og annar eftir tveggja ára setu 
þannig, að framvegis víki fulltrúi eins sveitarfélags árlega. Komi sveitarfélögin sér 
ekki saman um, í hvaða röð fulltrúar þeirra skulu víkja og taka sæti í stjórn, skal
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hlutkesti ráða. Stjórnin skiptir með sér verkum. Undirskrift meirihluta stjórnar 
bindur fyrirtækið. 

8. gr. 
Stjórn Hitaveitu Suðurnesja hefur á hendi yfirstjórn á framkvæmdum fyrir- 

tækisins og rekstri þess. 
Stjórn Hitaveitu Suðurnesja ræður framkvæmdastjóra, er veitir fyrirtækinu for- 

stöðu. Framkvæmdastjóri skal annast allan daglegan rekstur fyrirtækisins. Skal 
hann eiga sæti á stjórnarfundum, og hafa þar málfrelsi og tillögurétt, en eigi al- 

kvæðisrétt. 
Nánari ákvæði um starfssvið stjórnar og framkvæmdastjóra skulu sett í reglugerð. 

9. gr. 
Aðalfund skal halda fyrir 1. apríl ár hvert. Stjórnin boðar til aðalfundar með 

dagskrá og með a. m. k. viku fyrirvara. Á aðalfundi eiga sæti 3 fulltrúar frá hverj- 
um eignaraðila nema 6 frá ríkissjóði. Fulltrúa þessa kjósa viðkomandi sveitarstjórnir 

hlutbundinni kosningu, en fulltrúa ríkissjóðs skipa iðnaðarráðherra og fjármála- 

ráðherra, þrjá hvor. 
Á aðalfundi skal fjalla um eftirgreind mál: 

1. Skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra. 
2. Lagðir skulu fram endurskoðaðir reikningar félagsins. 
3. Kosinn skal einn endurskoðandi til eins árs, en fjármálaráðherra skal tilnefna 

annan. 
4. Eignaraðilar skulu tilkynna tilnefningu nýrra manna í stjórn. 
5. Önnur mál. 

10. gr. 
Stjórn Hitaveitu Suðurnesja setur gjaldskrá um verð á heitu vatni til notenda. 
Gætt skal almennra arðsemissjónarmiða við setningu gjaldskrár. 
Gjaldskrá öðlast eigi gildi fyrr en hún hefur verið staðfest af iðnaðarráðherra 

og birt í Stjórnartíðindum. 

11. gr. 
Heimilt er stjórn Hitaveitu Suðurnesja að taka lán til þarfa fyrirtækisins og 

taka ábyrgð á greiðslum og öðrum skuldbindingum í sama skyni. Stjórnin getur 
ekki skuldbundið eignaraðila að því er varðar greiðsluskuldbindingar og ábyrgð á 
lánum til framkvæmda og breytinga á mannvirkjum, nema að fengnu samþykki 

a. m. k. fimm þeirra. Þó þarf stjórnin ekki að leita slíks samþykkis, ef saman- 
lagðar skuldbindingar og ábyrgðir, sem gengist er undir á hverju ári, eru minna 
en 10% af brúttótekjum fyrirtækisins á næstliðnu ári. 

12. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að takast á hendur ábyrgð á lánum, er Hitaveita 

Suðurnesja tekur til hitaveituframkvæmda, að fjárhæð allt að 2000 milljónum kr. 

eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Ábvrgðin skal vera með þeim 
kjörum og skilmálum. er ríkisstjórnin ákveður, og tekur hún jafnt til greiðslu af- 
bhorgana, vaxta og annars kostnaðar. 

Ríkisstjórninni er einnig heimilt að taka lán. er kæmi að hluta eða öllu leyti í 
stað ábyrgðar skv. 1. mgr. Lánið endurlánar hún Hitaveitu Suðurnesja með þeim 

kjörum og skilmálum, sem ríkisstjórnin ákveður.
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13. gr. 
Um skyldu Hitaveitu Suðurnesja til greiðslu opinberra gjalda til ríkis, sýslu- og 

sveitarsjóða fer á sama hátt sem um skyldu sveitarfélaga, er slíkan rekstur hafa 
með höndum. Hitaveita Suðurnesja skal undanþegin stimpilgjöldum. 

14. gr. 
Ráðherra getur heimilað Hitaveitu Suðurnesja að taka eignarnámi jarðhitarétt- 

indi, vatnsréttindi, lönd, mannvirki og önnur réttindi, sem nauðsynleg eru til fram- 

kvæmda samkvæmt lögum þessum. Um framkvæmd eignarnámsins fer eftir lögum 

nr. 11/1973. 

15. gr. 
Þegar eftir gildistöku laga þessara skal stjórn fyrirtækisins skipuð og sam- 

eignarsamningur gerður milli aðila. Skal hvoru tveggja lokið fyrir 1. janúar 1975. 
Iðnaðarráðherra setur reglugerð, þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd 

þessara laga og starfsemi Hitaveitu Suðurnesja. Skal stjórn Hitaveitu Suðurnesja 
undirbúa reglugerðina í samráði við eignaraðila. 

16. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Gunnar Thoroddsen. 

18. desember 1974. . Nr. 101. 

FORSETABREF 

um frestun á fundum Alþingis. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: 

Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess að 

fresta um sinn fundum Alþingis 96. löggjafarþings, frá 20. desember 1974 eða síðar, 

ef henta þykir, enda verði þingið kvatt til fundar á ný eigi síðar en 27. janúar 1975. 

Gjört í Reykjavík, 18. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) nn 

Geir Hallgrímsson. 
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LÖG 

um veitingu ríkisborgararéttar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisborgararétt skulu öðlast: 

I. Alfaro, Walter Antonio, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 17. des. 1962. 
2. Argunova, Alexandra Gavrilevna, húsmóðir í Reykjavík, f. í Sovétríkjunum 

12. des. 1938. 
ð. Azevedo, Magnús, barn í Kópavogi, f. á Íslandi 18. ágúst 1967. 
4. Bauer, Evamarie Ilse, húsmóðir í Garðahreppi, Í. í Þýskalandi 92. nóv. 1938. 
5. Baur, Anna, húsmóðir í Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 5. mars 1989. 
6. Bellersen, Edmund Friedrich, rafmagnstæknifræðingur í Reykjavík, f. í Þýska- 

landi 2. febr. 1942. 
í. Blöndal, Dagný, barn í Reykjavík, f. í Indónesíu 13. sept. 1972. 
8. Brauner, Renald, nemandi í Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 27. apríl 1958. 
9. Buhl, Erna Frieda, húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýskalandi 7. nóv. 1924. 

í. Busk, Eyjólfur Þór, tannlæknir á Seltjarnarnesi, f. á Íslandi 6. ágúst 1937. 
!í. Catlin, Katheryn Roberta, húsmóðir í Hafnarfirði, í. í Bandaríkjunum 9. ágúst 

1923. 
12. Chadwick, Andrés Þór, barn á Keisbakka í Dalasýslu, f. á Íslandi 14. júní 1964. 
13. Chadwick, Ruth Carol, barn á Keisbakka í Dalasýslu, f. á Íslandi 2. febr. 1967. 
14. Clark, Robert Jón, sjómaður í Reykjavík, f. á Íslandi 21. júlí 1943. 
15. Drake, Hellen Linda, barn í Reykjavík, f. á Íslandi 29. júní 1980. 

16. Drake, Oddný Inga, barn í Reykjavík, f. á Íslandi 1. mars 1963. 
17. Drake, Unnur Milly, barn í Reykjavík, f. í Englandi 16. sept. 1961. 
18. Döllefeld, Karin Berta Marie, húsmóðir í Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 26. okt. 

1944. 
19. Friðrik Örn Jónsson, barn í Reykjavík, í, á Íslandi 18. febr. 1970. 
20. Funagalli, Agnete Mathilde, húsmóðir í Hafnarfirði, í. á Íslandi 18. maí 1942. 
21. Gillespie, Jerry Lee, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 26. jan. 1969. 
22. Helga Jónsdóttir, verkakona í Keflavík, f. á Íslandi 14. maí 1947. 
23. Ipsen, Werner, sjómaður í Reykjavík, f. í Danmörku 25. nóv. 1938. 
24. Izaguirre, Enrique Llorens, verkamaður á Akranesi, f. á Spáni 25. júni 1987. 
25. Karólína Rafnsdóttir, barn í Kópavogi, f. í Englandi 7. sept. 1969. 
26. Knudsen, Hilmar Martin Riis, verkfræðingur í Reykjavík, f. í Danmörku 5. 

okt. 1941. 

27. Kristensen, Kirsten Andresen, húsmóðir í Reykjavík, f. í Danmörku 23. sept. 
1936. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Lassen, Magna, húsmóðir í Neskaupstað, f. í Færeyjum 16. sept. 1946. 

Lawrence, Raymond Thorgeir, bújurtafræðingur á Sauðárkróki, f. í Englandi í 

sept. 1946. 
Little, Ruth, húsmóðir í Reykjavík, f. í Englandi 31. júlí 1935. 
Lorenzen, Rita, húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýskalandi 8. des. 1942. 
Lundgreen, Carl Edvard Houmann, trésmiður í Reykjavík, f. í Danmörku 24. 

mars 1913. 
Lundgreen, Jenny Kirstine, húsmóðir í Reykjavík, f. í Danmörku öl. des. 1917. 
Madsen, Ebba Agnete, húsmóðir á Akureyri, f. í Danmörku 9. ágúst 1937. 
Njarðvík, Hildur, barn á Seltjarnarnesi, f. í Kóreu 15. nóv. 1969. 
Olesen, Anna Maria, barn á Selfossi, f. á Íslandi 19. nóv. 1964. 

Olesen, Ása, barn á Selfossi, f. á Íslandi 11. febrúar 1963. 

bo
 

- 

, Paulsen, Waltraud Anna Maria Meta, húsmóðir í Mosfellssveit, í. í Þýska- 

landi 8. febr. 1935. 
Petersen, Boye, iðnaðarmaður í Keflavík, f. í Danmörku 15. okt. 1945. 

Reed, Brian Thor, nemandi í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 29. nóv. 1960. 

Reed, Elaine Ruth, nemandi í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 13. júní 1963 

. Reed, Gregory Allan, nemandi í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 9. febr. 1962. 

. Reed, Sigurður Kenneth, nemandi í Reykjavík, f. á Íslandi 40. des. 1958. 
. Róbert Hannesson, nemandi í Kópavogi, f. á Íslandi 3. júní 1963. 

Shabakaeva, Dina Yakubovna, húsmóðir á Ísafirði, f. í Sovétríkjunum 16. ág- 

úst 1944. 
Súsanna Rafnsdóttir, barn í Kópavogi, f. í Englandi 31. okt. 1966. 
Svanhildur Helgadóttir, barn í Reykjavík, f. í Kóreu 6. jan. 1971. 
Teske, Gerda Frene, húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýskalandi 2. júní 1923. 

Thinat, Bárbel Gisela, nuddkona í Keflavík, f. í Þýskalandi 11. mars 1938. 

'Fouvina, Sofia, húsmóðir í Reykjavík, f. í Sovétríkjunum 16. nóv. 1897. 

Weitendorf, Edda Valeska, barn í Reykjavík, f. á Íslandi 19. ágúst 1963. 

Wilson, Dennis, sjómaður í Neskaupstað, f. í Englandi 25. apríl 1950. 

Winkler, Martin, húsgagnasmiður í Reykjavík, f. í Austurríki 17. nóv. 1932. 

Þóra Vésteinsdóttir, barn í Reykjavík, f. í Kóreu 7. apríl 1970. 

2. gr. 

Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skal 

hann þá taka sér íslenskt fornafn. Börn hans skulu taka sér íslensk nöfn sam- 

kvæmt lögum um mannanöfn. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í 
Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

um lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja. 

Forseti ÍSLANDS 

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

l. gr. 
Kikissjóði og stofnunum, er greinir í A-hluta ríkisreiknings, sbr. 6. gr. laga 

nr. 92/1966, er óheimilt að taka lán eða stofna til skulda erlendis nema til þess 
séu heimildir í sérstökum lögum. Enn fremur er ríkissjóði og framangreindum 
stofnunum óheimilt að taka innlend lán eða stofna til skulda innanlands nema til 
þess séu heimildir í sérstökum lögum eða fjárlögum. Heimilt er þó að stofna til 
skulda í tengslum við kaup á fasteignum, enda séu fasteignakaupin samþykkt al 
fjármálaráðuneytinu. 

2. gr. 
Fjármálaráðuneytið annast allar lántökur ríkissjóðs og stofnana, er greinir í 

A-hluta ríkisreikninss. 
3. gr. 

Ríkisfyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, sem getur í B-hluta ríkisreiknings, er 
óheimilt að stofna til skulda, taka lán eða taka ábyrgð á skuld eða láni nema til 
þess sé heimild í sérstökum lögum eða fjárlögum eða fyrir liggi sérstakt samþykki 
viðkomandi ráðuneytis og fjármálaráðuneytis. Slíkar heimildir þarf til samninga 
um yfirdrátt á viðskiptareikningi í bönkum, sölu á víxlum samþykktum af fyrir- 
tækinu eða sjóðnum, svo og til sölu eða veðsetningar á verðbréfum útgefnum af 
fyrirtækinu eða sjóðnum. 

4. gr. 
Aðilar, sem um ræðir í 3. gr. og hafa lántökuheimildir samkvæmt sérstökum 

lögum, skulu eigi síðar en Í. nóvember ár hvert sera viðkomandi ráðuneyti og 
fjármálaráðuneytinu grein fyrir áformuðum lántökum á næsta fjárlagaári. Ráðu- 
neyti það, er með mál fyrirtækisins eða sjóðs fer, og fjármálaráðuneytið geta 
breytt slíkri lántökuáætlun. Að athugun lokinni skulu nefnd ráðuneyti staðfesta 
áætlunina, og er fyrirtæki eða sjóði óheimilt að taka lán umfram það, er hin 
staðfesta áætlun gerir ráð fyrir, nema til komi sérstakt samþykki þeirra aðila, er 
staðfestu áætlunina. 

ð. gr. 
Aðilum þeim, er um ræðir í 1. og 3. gr., er heimilt að eiga viðskipti innanlands 

án slaðgreiðslu til viðsemjanda, enda sé jafnan um það samið, hvenær greiða skuli 
fyrir þau viðskipti. Fjármálaráðherra setur nánari reglur um slík viðskipti. 

6. gr. 
Brjóti starfsmaður ríkisins gegn lögum þessum fer um mál hans skv. III. kafla 

laga nr. 38/1954, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

1. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán 

fyrir Rafveitu Ísafjarðar. 

ForseTi ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að takast á hendur sjálfsskuldarábyrgð á láni til kaupa 

á dísilrafstöð fyrir Rafveitu Ísafjarðar. Ábyrgð má veita fyrir allt að 80% af fob- 

verði stöðvarinnar. 

Ábyrgðin skal veitt með þeim kjörum og skilmálum, er ríkisstjórnin ákveður. 
bo

 gr. 

„ Jög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Sn 
Matthías Á. Mathiesen. 

31. desember 1974. . Nr. 105. 

LÖG 

um virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal. 

Forseti ÍsLanDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að fela Rafmagnsveitum ríkisins að reisa og reka 

vatnsaflstöð við Bessastaðaá í Fljótsdal í Norður-Múlasýslu með allt að 32 mega- 

watta afli og gera nauðsynlegar ráðstafanir á vatnasvæði árinnar til að tryggja 

rekstur virkjunarinnar. Enn fremur að leggja þaðan aðalorkuveitu að Egilsstaða- 

kauptúni til tengingar þar við veitukerfi Grímsárvirkjunar og Lagarfossvirkjunar. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni heimilast að taka fyrir hönd ríkissjóðs eða ábyrgjast lán, er 

virkjunaraðilinn tekur, allt að 2000 millj. kr. eða jafngildi þeirrar upphæðar í er- 

lendri mynt, til greiðslu stofnkostnaðar þeirra mannvirkja, er um getur í Í. gr. 

Sem hluti af virkjuninni skulu gerðar ráðstafanir, er að höfðu samráði við 

Náttúruverndarráð og að dómi sérfræðinga teljast nauðsynlegar til að draga úr 

hugsanlegum áhrifum virkjunarinnar á lífríki umhverfisins svo sem frekast er 

kostur. 
A 54
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3. gr. 
Fella skal niður aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, lækjum og vélum til 

virkjunarinnar, sbr. 1. gr. 

4. gr. 
Óski sveitarfélög á Austurlandi að gerast eignaraðilar að virkjun Bessastaðaár 

og öðrum orkuverum á orkuveitusvæðinu er ráðherra heimilt að gera samninga 
þar um fyrir hönd virkjunaraðilans. 

5. gr. 
Um stofnun og rekstur orkuvers og orkuveitna, sem um getur í |. gr., fer að öðru leyti eftir ákvæðum orkulaga, nr. 58 99. apríl 1967. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 106. . 91. desember 1974. 
LOG 

um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar. 

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

bykki minu: 

1. gr. 
Verðlagsráð sjávarútvegsins skal eins fljótt og við verður komið ákveða nytt lágmarksverð á öllum tegundum sjávarafla, samkvæmt lögum nr. 81 23. júlí 1974, um Verðlagsráð sjávarútvegsins. Hið nýja verð skal taka gildi frá og með Í. sepl- 

ember 1974 og gilda ekki skemur en til 31. desember 1974. Við ákvörðun hins nýja verðs skal þess gætt, að hækkun almenns fiskverðs verði að meðaltali ekki meiri en 11% frá því verði, sem í gildi hefur verið, sbr. tilkynningu Verðlagsráðs sjávar- 
útvegsins nr. 10/1974. 

2. gr. 
1. og 2. málsliður 2. gr. laga nr. 79/1968 orðist svo: Þegar fiskiskip selur afla í innlendri höfn eða afhendir afla sinn til vinnslu án þess að sala fari fram, skal fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða gjald til Stofnfjársjóðs fiskiskipa, er nemi 15% fiskverðs eins og það er ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins. 

3. gr. 
1. málsliður 4. gr. laga nr. 79/1968 orðist svo: Þegar fiskiskip selur afla í er- lendri höfn, skal það greiða 21% af heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti 

aflans til Stofnfjársjóðs fiskiskipa. 

4. gr. 
Olíusjóður fiskiskipa skal starfræktur í þeim tilgangi að greiða niður verð á brennsluolíu til íslenskra fiskiskipa, samkvæmt reglum, sem sjávarútvegsráðu- 

neytið setur.
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Tekjur sjóðsins skulu vera af sérstöku útflutningsgjaldi, sem hér segir: 

a) 4% af fob-verði útfluttra sjávarafurða, annarra en saltfisks, skreiðar, lag- 

metis og þeirra afurða, sem koma frá hvalveiðum, selveiðum og hrognkelsa- 

veiðum. 
b) 5.6% útflutningsgjald af fob-verði útflulnings saltfisks og skreiðar. 

Útflutningsgjaldið reiknast á sama hált og annað útflutningsgjald af sömu 

vöru, og setur sjávarútvegsráðuneylið reglur um nánari framkvæmd á ákvæðum 

greinar þessarar. 

5. gr. 

138. . 2. gr. laga nr. 19/1973, um útflulningsgjald af sjávarafurðum, orðist 

svo! | . 

1. kr. 2400.00 á hvert útflutt tonn greiðist al frystum karfa- og ufsaflökum og 

þurrkuðum saltufsa. 

9. kr. 4200.00 á hvert útflutt tonn greiðist af saltfiski — öðrum en þurrkuðum 

ufsa — saltfiskflökum, söltuðum þunnildum, saltfiskbitum og söltuðum gellum. 

3. kr. 4 750.00 á hvert útflutt tonn greiðist af freðfiskflökum — öðrum en karfa- 

og ufsaflökum — frystum hrognum, sölluðum hrognum ót. a., frystum gellum, 

skreið, hertum þorskhausum og niðursoðnum og niðurlögðum sjáva afurðum. 

— Nemi gjald samkvæmt töluliðum 1- 38 meiru en svarar 4% % af fob-verðmæti 

útfluttrar sjávarvöru, er heimilt að fella niður þann hluta gjaldsins, sem er 

umfram þetta mark. 
í < 

4. Í stað „kr. 500.00% í niðurlagi 6. ll. 1. mgr. 2. gr. 1. nr. 19/1973 komi: 1 300.00. 

6. gr. 

Töluliðir 1—7 í 3. gr. laga nr. 19/1973, um útflutningsgjald at sjávarafurðum, 

orðist svo: 

1. Til greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiskiskipa, samkvæmt reglum, sem 

sjávarútvegsráðuneytið setur .........20.000renennrrnnr nennt 87.8% 

2. Til Fiskveiðasjóðs Íslands ..........00000 een nr eens er ann 1.5% 

3. Til Fiskimálasjóðs .........00000... enn 0 2.0% 

4. "Til smíði haf- og fiskirannsóknaskips .......... ANNAR on 2 

5. Til byggingar í þágu rannsóknastofnana sjávarútvegsins ....... 0.5% 

6. Til Landssambands ísl. útvegsmanna ......020000 000. e0 0... BR 0.5% 

7. Til samtaka sjómanna skv. reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið selur 0.5% 

1. gr. 

1. mgr. 5. gr. laga nr. 72/1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins, orðist svo: 

Tekjur Verðjöfnunarsjóðs skulu vera allt að þremur fjórðu hlutum af verð- 

hækkun, sbr. 7. gr, sem verður á þeim afurðum fiskiðnaðarins til útflutnings, 

sem lög þessi ná til. Renna þessar tekjur til viðkomandi deilda sjóðsins. 

8. gr. 

9. málsliður 6. gr. laga nr. 72/1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins, orðist 

svo: 
Verðbætur skulu þó aldrei nema meiru en þremur fjórðu hlutum verðlækk- 

unarinnar og ekki umfram það fé, sem viðkomandi deild ræður yfir, þegar til 

greiðslu verðbóta kemur. 
9. gr. 

Fé það, sem kemur á reikning ríkissjóðs, skv. ák ræðum 2. gr. laga nr. 78/1974, 

um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi Ís- 

lenskrar krónu, umfram greiðslur skv. liðum a. Þ. og c. í þeirri lagagrein, skal
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lagt í sérstakan gengishagnaðarsjóð, sem varið skal í þágu sjávarútvegsins með 
eftirgreindum hætti: 

a. Til þess að greiða hluta gengistaps vegna erlendra skulda eigenda fiskiskipa 
600 millj. kr. Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að ráðstafa allt að 400 millj. 
kr. af þessari fjárhæð til lánveitinga í sjávarútvegi til 23 ára til að bæta 
lausafjárstöðu fyrirtækja. 

b. Óafturkræft framlag til bátaflotans vegna rekstrarerfiðleika á árinu 1974 til 
15. september 250 millj. kr. 

c. Oafturkræft framlag til skultogara ll að bæta rekstrarafkomu þeirra 230 
millj. kr. 

d. Til Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins Hl greiðslu verðbóta, vegna fiskmjöls 
annars en loðnumjöls, sem framleitt var á tímabilinu 1. janúar til 31. ágúst 
1974, enda komi allt fiskimjöl til verðjöfnunar í deild fyrir afurðir síldar- og 
fiskimjölsverksmiðja 50 millj. kr. 

Til að verðbæta lifeyrisgreiðslur aldraðra, sem fá greiddan lífeyri úr lifeyris- 
sjóði sjómanna 15 millj. kr. 

Ð 

f. Til orlofshúsa sjómannasamtakanna 11 millj. kr. 
gs. Eftirstöðvar til ráðstöfunar samkvæmt nánari ákvörðun sjávarútvegsráðu- 

neytisins. 
Sjávarúlvegsráðuneytið selur nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar og 

greiðslutíma framlaga. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu ákvæði 1.—8. gr. taka til sjávarafurða 

íramleiddra frá og með 1. september 1974. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

I. Stjórn Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins er heimilt að inna af hendi greiðslur 
upp í verðbætur, sbr. 6. gr. laga nr. 72/1969, vegna óselds loðnumjöls af fram- 
leiðslu ársins 1974 samkvæmt reglum, sem sjóðsstjórnin setur að fengnu sam- 
þykki ráðherra. 

1l. Heimilt er að endurgreiða útflutningsgjald samkvæmt 1. nr. 19/1973 af salt- 

sild og saltsíldarflökum, sem framleidd eru á árinu 1974. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 
Matthías Bjarnason. 

Nr. 107. . 31. desember 1974. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 22 1973, um breyting á lögum 

um rannsóknir í þágu atvinnuveganna, nr. 64 1965. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

1. gr. laganna orðist svo: 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins starfrækir og kostar rannsóknastofur utan
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Reykjavíkur samkvæmt ákvörðun ráðherra og að fengnum tillögum aðila fiskiðn- 

aðarins. Leita skal samstarfs við fiskiðnað, aðra matvælaframleiðendur og sveitar- 

félög á viðkomandi svæði. Sömuleiðis skal athugað að nýta aðstöðu og samstarf við 

menntastofnanir á staðnum. 

Rannsóknastofur þessar skulu veita fiskiðnaði og öðrum matvælaiðnaði á við- 

komandi svæði þjónustu með rannsóknum, gæðaeftirliti og leiðbeiningum gegn 

greiðslu samkvæmt gjaldskrá Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

  (L. S.) nn 

Ólafur Jóhannessson. 

31. desember 1974. = Nr. 108. 

LÖG 

um Framleiðslueftirlit sjávarafurða. 

Forsetr ÍstanDs 

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

þvkki mínu: 

1. gr. 

Sameina skal starfsemi Fiskmats ríkisins og Síldarmats ríkisins í einni ríkis- 

stofnun, er bera skal nafnið „Framleiðslueftirlit sjávarafurða“, en fyrrgreindar 

tvær stofnanir þar með lagðar niður. 

2. gr. 

Framleiðslueftirlit sjávarafurða heyrir undir sjávarútvegsráðherra. Stofnunin 

skal hafa eftirlit með eða meta allan fisk, krabbadýr og skeldýr, sem veidd eru 

úr sjó, svo og meðferð, flutningi, geymslu og vinnslu þeirra. 

Stofnunin skal meta og hafa eftirlit með útflutningi ofangreindra sjávaraf- 

urða á öllum vinnslustigum. Undanbesinn er þó eigin afli er fiskiskip flytja á 

erlendan markað. enda hafi hann ekki verið lagður hér á land. Um slíkan út- 

flutning má þó setja reglur. 
Einnig skal stofnunin hafa eftirlit með búnaði og hreinlæti í fiskiskipum, flutn- 

ingatækium. geymslum, vinnslustöðvum sjávarafurða og næsta nágrennis þeirra. 

Framleiðslueftirlitið skal veita leiðbeiningar um fiskverkun og meðferð sjávaraf- 

urða. svo og um önnur þau atriði, er það fjallar um. 

Ráðherra selur sett reglugerð um framkvæmd laga þessara. meðal annars um 

umbúðir. merkingu, vörustaðla. flutning. útskipun og hleðslu sjávarafurða. 

Ráðherra getur og með reglugerð lagt bann við hví, að verkaður sé fiskur. 

krabbadýr eða skeldýr undir tiltekinni lágmarksstærð eða sem ástæða er til að ætla 

að seti verið sölluð vara, menguð eða óheppileg til vinnslu annarra ástæðna vegna. 

Skal Framleiðslueftirlitið í samráði við ráðuneytið hafa eftirlit með aflasamsetningu 

fiskiskina eftir bví sem þurfa þykir og enn fremur, að ekki séu heimildarlaust unnar 

ofangreindar sjávarafurðir, sem ekki ná lásmarksstærðum þeim. sem fyrir er mælt 

í lögum og reglum.
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3. gr. 
Ríkisstofnanir, sem hafa með höndum verkefni, er falla undir Framleiðslu- 

eftirlit sjávarafurða samkvæmt lögum þessum, skulu halda þeim áfram eftir nánari 
ákvörðun ráðherra. 

4. gr. 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins framkvæmir þær rannsóknir og tilraunir, 

sem til þeirrar stofnunar falla skv. 26. gr. laga nr. 64 21. maí 1965, um rannsóknir 
í þágu atvinnuveganna, í samráði við Framleiðslueftirlit sjávarafurða. 

5. gr. 
Framleiðslueftirlit sjávarafurða skiptist í eftirtaldar deildir: 

I. Hreinlætis- og búnaðardeild, sem einkum skal hafa eftirlit með hreinlæti og 
búnaði fiskiskipa, flutningatækja, vinnslustöðva og því er varðar heilnæmi við 
framleiðsluna. 

2. Ferskfiskdeild, sem einkum skal annast eftirlit og gæðamat á ferskum, nýjum 
eða ísuðum fiski, krabbadýrum og skeldýrum. 

8. Freðfiskdeild, sem einkum skal annast eftirlit og sæðaflokkun á framleiðslu 
frystra sjávarafurða, meðferð þeirra, geymslu og útflutningi. 

4. Saltfisk- og skreiðardeild, sem einkum skal annast eftirlit og gæðaflokkun á 
öllum söltuðum sjávarafurðum og skreið. 

6. gr. 
Ráðherra skipar forstjóra stofnunarinnar að fengnum umsóknum um starfið. 
Forstjóri Framleiðslueftirlits sjávarafurða hefur á hendi stjórn stofnunarinnar 

og yfirumsjón með allri starfsemi hennar. Við skipun í starfið skal ráðherra taka 
tillit til háskólaprófs í matvælafræðum eða annarrar sambærilegrar menntunar um- 
sækjenda. A A. Á 

7. gr. 
Ráðherra skipar deildarstjóra að fengnum umsóknum og áliti forstjóra um 

þær. Deildarstjórar skulu veita forstöðu hver sinni deild hjá stofnuninni og hafa 
eftirlit með störfum yfirmatsmanna. 

8. gr. 
Ráðherra skipar yfirmalsmenn að fengnum umsóknum og áliti viðkomandi 

deildarstjóra og forstjóra um þær. Þeir hafa umsjón með eftirliti og mati hver 
í sínu umdæmi. Þeir skulu vera svo margir sem þörf krefur og heimilað er í fjár- 
lögum. Þeir geta haft með höndum verkefni einnar eða fleiri deilda eftir ákvörðun 
forstjóra, sem jafnframt getur fært þá milli umdæma með samþykki ráðherra. 

9. gr. 
Matsmenn, er starfa á vegum Framleiðslueftirlits sjávarafurða. framkvæma undir 

umsjón yfirmatsmanna eftirlit það og mat, sem lög þessi gera ráð fyrir. 
Lögreglustjóri löggildir matsmenn samkvæmt tilnefningu forstjóra Framleiðslu- 

eftirlits sjávarafurða og sér um að þeir riti undir eiðstaf um, að þeir vilji rækja 
með alúð og kostgæfni skyldur þær. sem á þeim hvíla í starfi þeirra. Nemendur, 
sem lokið hafa prófi frá Fiskvinnsluskólanum, skulu njóta forgangs við ráðningu 
matsmanna. 1 

10. gr. 
Ráðherra getur með reglugerð kveðið á um reynslu og menntun starfsmanna 

Framleiðslueftirlitsins og verkstjóra við fiskverkun. Einnig er heimilt að ákveða 
í reglugerð, að eigendur fisks skuli greiða kaup og annan kostnað af störfum 
malsmanna,
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11. gr. 
Forstjóri Framleiðslueftirlitsins, deildarstjórar og yfirmatsmenn hafa skyldur 

og njóta réttinda sem opinberir starfsmenn. Um laun þeirra fer eftir ákvæðum 
kjarasamninga ríkisstarfsmanna. Þeim er óheimilt að stunda nokkurn atvinnu- 
rekstur, sem lýtur að fiskverkun eða fiskverslun. 

12. gr. 
Starfsmönnum Framleiðslueftirlits sjávarafurða er bannað, að viðlagðri ábyrgð 

eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óvið- 
komandi mönnum frá nokkru því, sem leynt á að fara og þeir hafa fengið vitneskju 
um í starfi sínu. 

13. gr. 
Hver sá, sem ætlar að flytja úr landi fisk eða sjávarafurðir, sem lög þessi taka 

til, skal tilkynna það skrifstofu stofnunarinnar með hæfilegum fyrirvara, enda fari 
hleðsla vörunnar í skip eða annað flutningatæki fram undir umsjón starfsmanna 
Framleiðslueftirlits sjávarafurða. 

Þeir, sem flytja út farma af sjávarafurðum, skulu skyldir til að hafa hleðslu- 
stjóra með skipunum, ef þau taka farm í fleiri höfnum en einni. 

Hleðslustjórar skulu hlíta fyrirmælum vfirmatsmanna um hleðslu skipa, að því 
er varðar mat, gæði, útlit og merkingu vörunnar. 

Lögreglustjóri löggildir hleðslustjóra samkvæmt tilnefningu forstjóra og sér um, 
að þeir riti undir eiðstaf um, að þeir vilji rækja með alúð og kostgæfni skyldur þær, 
sem á þeim hvíla í starfi þeirra. 

14. gr. 
Hver sá, sem leggur stund á verkun eða vinnslu sjávarafurða, skal hafa sérstakt 

vinnsluleyfi Framleiðslueftirlitsins til tryggingar því, að vinnslustöðin fullnægi 
settum skilyrðum. 

15. gr. 
Hverjum þeim, sem veiðir, verkar eða verslar með fisk eða sjávarafurðir, sem 

lög þessi ná til, er skylt að gefa starfsmönnum Framleiðslueftirlits sjávarafurða 
allar þær upplýsingar og veita þeim þá aðstoð, sem þeim er nauðsynlegt við fram- 
kvæmd eftirlits og mats. Gildir þetta jafnt um upplýsingar um verkun, geymslu 
og flutning fisks og sjávarafurða sem um upplýsingar um greiðslu skaðabóta eða 
um kvartanir vegna þess, að vara var gölluð eða umbúnaði hennar áfátt. 

Starfsmönnum Framleiðslueftirlits sjávarafurða er heimill aðgangur að hverjum 
þeim stað, þar sem fiskur eða sjávarafurðir, sem lög þessi taka til, eru unnar eða 
seymdar. Þeim er einnig heimilt að taka án endurgjalds hæfilegt magn sýnishorna 
af fiski og sjávarafurðum til rannsókna, enda verði eigendum fisksins eða afurð- 
anna skilað skriflegri skýrslu um niðurstöður rannsóknarinnar. 

16. gr. 
Forstjóri Framleiðslueftirlits sjávarafurða, deildarstjórar, yfirmatsmenn og 

matsmenn hafa vald til að stöðva móttöku fisks, krabbadýra og skeldýra svo og 

vinnslu, pökkun og útflutning fisks og sjávarafurða, ef þrif og búnaður fiskiskips, 
vinnslustöðvar eða flutningatækis eða meðferð afla, sæði hráefnis eða afurða, 
merking þeirra, umbúðir eða annar frágangur er ekki í samræmi við reglur, sem 
settar eru skv. lögum þessum. Starfsmönnum Framleiðslueftirlitsins ber þegar í 

stað að tilkynna vfirmanni sínum um stöðvun samkvæmt þessari málsgrein. 

Nú hefur móttaka, vinnsla, pökkun eða útflutningur fisks eða sjávarafurða 
verið stöðvaður samkvæmt heimild í 1. málsgrein, og ber þá Framleiðslueftirlitinu 
að leyfa, að sá fiskur eða afurðir, sem um er að ræða, verði hagnýttur til hverra
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þeirra nota, sem að þess dómi eru hæfileg. Því er einnig skylt að leyfa, að ráðin 
sé bót á vörugöllum, ef unnt er, og skal banni aflétt, er lagfæring hefur farið fram. 

Forstjóri Framleiðslueftirlitsins úrskurðar, ef ágreiningur rís vegna fiskmats 
eða eftirlits, en skjóta má úrskurði hans um skilning á lögum þessum og reglum 
settum samkvæmt þeim til sjávarútvegsráðuneytisins. 

17. gr. 
Hver sá, er sekur gerist um brot á lögum þessum eða á reglum settum sam- 

kvæmt þeim, skal sæta sektum nema þyngri viðurlögum varði, samkvæmt öðrum 
lögum, og renna sektir í ríkissjóð. 

Um mál út af brotum á lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim 
skal fara að hætti opinberra mála. 

18. gr. 
Kostnaður af framkvæmd laga þessara greiðist úr ríkissjóði. 
Til að standa straum af kostnaði af framkvæmd ferskfiskeftirlits skal greiða 

útflutningsgjald af íslenskum sjávarafurðum (öðrum en þeim, er koma frá hval- 
veiðum og selveiðum), er nemi 1% af fob-andvirði þeirra. Skal gjald þetta reiknað 
á sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu vöru og renna í ríkissjóð. 

19. gr. 
Frá gildistöku laga þessara falla eftirtalin lög úr gildi: 
Lög nr. 55 2. maí 1968, um eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum. 
Lög nr. 53 11. júní 1938, um mat á matjessíld og skoskverkaðri síld. 
Reglugerðir og önnur fyrirmæli, sem sett hafa verið samkvæmt ofangreindum 

lögum, halda gildi sínu eftir því sem við á. 

20. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1975. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Frá og með 1. júlí 1975 eru lagðar niður stöður fiskmatsstjóra, skrifstofu- 
stjóra, deildarstjóra og yfirfiskmatsmanna hjá Fiskmati ríkisins svo og stöður sild- 
armatsstjóra og síldarmatsmanna hjá Síldarmati ríkisins. 

Stöður forstjóra, deildarstjóra og vfirmatsmanna hjá Framleiðslueftirliti sjávar- 
afurða skulu auglýstar lausar tíl umsóknar og skal forstjóri skipaður eigi síðar en 
1. apríl 1975. 

Um réttarstöðu þeirra starfsmanna Fiskmats ríkisins og Sildarmats ríkisins, sem 
ekki verða skipaðir starfsmenn Framleiðslneftirlits sjávarafurða, fer eftir ákvæðum 

viðeigandi laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Matthías Bjarnason.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 6/1971, um Hótel- 

og veitingaskóla Íslands. 

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

þykki minu: 
1. gr. 

2. gr. laganna orðist svo: 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans. Ráðherra skipar sex manna 

skólanefnd. Skulu fimm nefndarmenn skipaðir samkvæmt tilnefningu eftirtalinna 

samtaka: 

Einn eftir tilnefningu Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda. 
Einn eftir tilnefningu Félags framreiðslumanna. 
Einn eftir tilnefningu Félags matreiðslumanna. 
Einn eftir tilnefningu Matsveinafélags Sjómannasambands Íslands, 
og skulu þeir allir skipaðir til fjögurra ára í senn. 
Einn skal skipaður til eins árs í senn, eftir tilnefningu Félags matreiðslu- og 

framreiðslunema í Hótel- og veitingaskóla Íslands. 
Hinn sjötta skipar ráðherra án tilnefningar og skal hann vera formaður skóla- 

nefndar. 
Ef atkvæði í skólanefnd verða jöfn, sker atkvæði formanns úr um afgreiðslu 

þess máls, sem um ræðir hverju sinni. 
Skólastjóri hefur á hendi daglega stjórn skólans og fjárreiður hans. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) ÍR 

Ólafur Jóhannesson. 

31. desember 1974. . Nr. 110. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 46 16. apríl 1971, um lögsagnarumdæmi Hafnar- 

fjarðarkaupstaðar, og um heimild fyrir Hafnarfjarðarkaupstað 

að taka eignarnámi landspildu í Hafnarfirði. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugl: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 
1. gr. 

1. gr. 2. mgr. A. 1. liður laga nr. 46 16. apríl 1971 orðist svo: 
Bein lína úr „Balaklöpp“ við vesturenda Skerseyrarmalar í punkt, sem er hnit 

x 24.254.20, y 10.526.96, þaðan í punkt x 24.254.20, y 10.602.04, í punkt x 24.343.90, 
A 55
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y 10.602.04, í punkt x24.243.90, y 10.660.00, í punkt x 24.206.30, y 10.660.00, í punkt 
x 24.206.30, w10.650.00, í punkt x24.175.77, y 10.586.50 og í punkt x 24.055.00, 
y 10.625.00, öll hnit í hnitkerfi Reykjavíkur frá 1951. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar fyrir hönd bæjarsjóðs skal heimilt að taka eignar- 

námi fyrir fyrirhugaðar byggingar Dvalarheimilis aldraðra sjómanna erfðafestuland 
undir fiskverkunarreit, er Hggur norðan Garðavegar meðfram takmörkum Hafnar- 
fjarðar og Garðahrepps samkv. lóðarleigusamningi, útg. 12. maí 1927, upphaflega 
útgefnum til Hellver Bros Ltd. 

Um framkvæmd eignarnámsins fer samkv. lögum nr. 11 6. apríl 1973. 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, #1, desember 1974. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A 35, nr. 102—110. Útgáfudagur 13. janúar 1975.
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FJÁRLÖG 

fyrir árið 1975. 

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

þykki mínu: 

  

A-HLUTI 

Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana. 

1. gr. 

Greiðsluyfirlit ríkissjóðs. 

1 Tekjur: Þús. kr. Þús. kr. 

Beinir skattar ...........000.0. ss enesn 8 844 680 
Óbeinir skattar ..........000000.0. en enn 38 781 000 —47625680 

0 Gjöld: 
Samneysla ......2000.0nesenrens 13 542 645 

Neyslu- og rekstrartilfærslur .........0..2.0200000. 00... 21 597 372 
—- sértekjur ............02000000 senn 459678  34680 339 

Afgangur rekstrarliða ...........00002000 0... 0... 0... 12 945 341 

Fjárfesting .„...........2.00020 00 nn rn 3 970 196 
Fjármagnstilfærslur .........0..00000000 0000... 8574 998 12545 194 

Tekjur umfram gjöld 400 147 

4 Lánahreyfingar inn: 
Innlend lántaka til Norður- og Austurlandsáætlana 

  

í vegamálum ............0000000 000 s nn 403 500 
Útgáfa happdrættisskuldabréfa vegna Skeiðarársands- 

VEÐATr ......00020 nn . 116 000 
Útgáfa happdrættisskuldabréfa vegna Djúpvegar ...... 64 000 

Önnur innlend verðbréfaútgáfa ............000.0.000. 600 000 

Erlend lán vegna Þorlákshafnar .........000.00000.... 210 000 

Lántaka vegna landshafna í Keflavik og Njarðvík og í 
Rifi .......0.000 00 n0 enn 85 000 
Innlend lántaka vegna orkumála og vegamála ......... 667 000 
Innheimt af endurlánuðum spariskírteinum ............ 917 500 
Innheimtar afborganir almennra lána .................. 40 325 3 103 325 

3 Lánahreyfingar út: 
Lán til framkvæmda B-hluta fyrirtækja ................ 1 750 000 

Endurgreiðsla spariskírteina útgefinna 1964 ............ 715 000 

Afborganir annarra lána ríkissjóðs .......0...200..0.... 909 397 3 374 397 

Halli á lánahreyfingum 271 072 

Greiðsluafgangur .........000000 00 renn sn nan... 129 075 

A 56 

Raw lawtlr Ríkienrantamiðian Gutenberg.
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2. gr 
Árið 1975 eru veittar til gjalda fjárhæðir bær, sem tilgreindar eru á rekstrar- 

reikningi í þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. gr. 

  

Rekstrar- 

0 Gjöld 

Þús. kr. Þús. kr. 

Æðsta stjórn ríkisins .............................. 270 199 

Forsætisráðuneytið ...............0.00...000000... 928 458 
101—171 Yfirstjórn .............000.. 000 896 351 
901—-902 Annað ...........000... 000. n nr 32 107 

Menntamálaráðuneytið ................000......... 7 995 193 

101 Yfirstjórn ............000. 000... 174 337 
201—884 Fræðslumál ...........0000..000 0000... 7 145 096 
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi 675 760 

Utanríkisráðuneytið .............................. 532 1341 

101—102 Yfirstjórn ...........0.000 00... 93 732 
201 Löggæsla á Keflavíkurflugvelli ........... 94 500 
301—399 Sendiráð o. fl. .........0000000000..... 214 038 
401 Alþjóðastofnanir ..................00.... 129 864 

Landbúnaðarráðuneytið .......................... 2194 686 
101—172 Yfirstjórn ............0.0.....0 0000. 41 807 
201—299 Búnaðarmál ..............0.00000000000... 2050 313 
ö01-—-504 Skólar ..........000000000 00 102 566 

Sjávarútvegsráðuneytið ............,........0.0..0.... 1086 192 

101 Yfirstjórn ............0...0..0 0. 21 139 
201—-299 UÚtvegsmál ...........0.0000 0000... 1 023 597 
901 Annað .............00 00. 41 456 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið .................... 2333 623 

101—102 Yfirstjórn ...........20000. 000. 31021 
201—284 Dómgæsla, lögreglumál o. fl. ............ 2 080 476 
301—373 Þjóðkirkjan .............00000 00... 222 126 

Félagsmálaráðuneytið ..............0..0.0000000.0.00. 2077 628 
101 Yfirstjórn ..........00200.000 0200... 16 793 
271—272 Húsnæðismál ..........0.0000. 0. 0... 1728 390 
301—999 Önnur félagsmál ............0.0.000...... 332 445 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ............ 15 898 262 
101 Yfirstjórn ...............0000 0... 0... 24 364. 
271—273 Tryggingamál ...............000.0000. 14 499 540 
301—399 Heilbrigðismál ..................00000... 1322 052 
471—501 Annað ...........00000000 000 52 306 

| Flutt 33 316 375
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3. gr 

Nr. 111. 

Árið 1975 er ætlast 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 ...........0.000.0000 0... 0... 1452 800 

Iðgjöld lífeyristrygginga: 
Lifeyristryggingagjald atvinnurekenda .......... 803 800 
Slysa- og atvinnuleysistryggingagjöld: 
Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuið- 
gjald af trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum 479 000 
Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs .......... 170 000 

Eignarskattar .............000000.. 0... 0... . 497 430 

Eignarskattar, alm.: 

Eignarskattur einstaklinga .........0....22000.... 217 000 
Byggingasjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga .. 2170 
Eignarskattur félaga .........0.00000.0 00... 226 000 
Byggingasjóðsgjald af eignarskatti félaga ........ 2 260 
Erfðafjárskattur: 
Erfðafjárskattur  .............000200 0... 0... 50 000 

Tekjuskattar ..........00200000. 0... 0... 6 894 450 

Tekjuskattar: 
Tekjuskattur einstaklinga ............. 6415 000 
Skattafsláttur .........0.00.0000 0000... 625 000  5790000 
Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga . 64 150 
Tekjuskattur félaga .........0000000 00... 0... 1030 000 
Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti félaga ........ 10 300 

Óbeinir skattar. 

Gjöld af innflutningi ............00000..0.0..00 12 283 406 

Aöðflutningsgjöld: 
Aöðflutningsgjöld .............0.00.0.0... 10 192 000 
Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .. 510000  9682000 
Aöðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum ........... 37 000 
Byggingariðnaðarsjóðsgjald ...............0..... 17 000 
Byggingasjóðsgjald af innflutningi .............. 50 960 

Innflutningsgjald af bensini og gúmmígjald: 
Innflutningsgjald af bensíni ............000000.. 1742 000 
Gúmmígjald ...........000000 0000 0... nn... 96 000 
Innflutningsgjald af bifreiðum: 
Innflutningsgjald af bifreiðum .............00... 630 000 

Flutt 21 128 086
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0 Gjöld 

Flutt 
Fjármálaráðuneytið .....................0000..... 
101—104 Yfirstjórn ..............0000..0. 
201—282 Toll- og skattheimta ...........000....... 
381—384. Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun .... 
402—999 Annað ...........000.0000 00... 

Samgönguráðuneytið ....................000000..00. 
101 Yfirstjórn ............00...0000 00... 
211 Vegamál ..............00000000 000. 
321—672 Önnur samgöngumál .................... 

Iðnaðarráðuneytið ......................000000..... 
"101 Yfirstjórn ............0.000 0000. 
201—299 Iðnaðarmál ...............0.00.000...00.. 
301—399 Orkumál ...........0...0. 000... 

Viðskiptaráðuneytið .............................. 
101 Yfirstjórn ...........0..00.00 000. 
201 Niðurgreiðslur .......................... 
902—999 Annað  ..........0202000000 000 

Hagstofa Íslands ...................0....00.0000 0. 

Ríkisendurskoðun .....................0000000000.. 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun ...................... 
101— 181 Yfirstjórn ...............0.0. 0... 
191 Ýmis lán ríkissjóðs, vextir .............. 

öl. desember 1974. 

Rekstrar- 

Þús. kr. Þús. kr. 

33 816 375 
2128 562 

100 881 
471 546 

432 257 
1123 878 

5 724 329 
14 549 

3542 619 
2167 161 

1423 774 
17 396 

425 660 
980 718 

8 808 665 
20 186 

3 758 000 
30 479 

39 805 

42 188 

741 835 
29 432 

712 403 

  

Flutt 47 225 533
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reikningur. 
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1 Tekjur: 

Flutt 
Hagnaður af sölu varnarliðseigna: 
Hagnaður af sölu varnarliðseigna .............. 

Skattar af framleiðslu ...............0.000.0...0.. 

Vörugjöld: 
Vörugjald .............0..0000 000 
Álgjald „............... 0. 

Skattar af seldum vörum og þjónustu .......... 

Söluskattur: 
Söluskattur .......0..0...00000 00. 17 870 000 
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ...... 1080 000 

  

Skemmtanaskattur: 
Miðagjald til Menningarsjóðs ............000.... 
Skemmtanaskattur ...........0..0...000 0000... 

Launaskattur: 
Launaskattur ..............0...000 000 

Rekstrarhagnaður Á.T.V.R.: 
Rekstrarhagnaður ÁTVR. .......0000.0 0 

Gjald af seldum vindlingum ...............0..... 
Gjald af seldum eldspýtum ..............0.00000. 
Gjald af einkasöluvörum ...........000..00000.. 

Gjöld af útfluttum sjávarafurðum: 
Síldargjald ...............0.... 02. 
Ferskfiskmatsgjald ............02... 0000... 
Hluti útflutninssgjalds af sjávarafurðum ........ 
Síldarmatsgjald ................02. 000... 
Síldarsölugjald ...............0.0. 0000... 

Aðrir skattar: 
Iðnaðargjald .............0..0000%. 0... 0... 
Sérleyfisgjald ............0.0200000 0000 
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta .............. 

Aðrir óbeinir skattar ..............0.00. 000... 

Aukatekjur og stimpilgjald: 
Stimpilgjald  ............002.0 0... 
Aukatekjur „...........00 000. 
Þinglýsingar „.........0...220000. 000. 

Þús. kr. 

28 446 

170 000 
320 000 

16 790 000 

7 400 
44 000 

2 400 000 

4 100 000 
43 301 

2 000 
2 000 

1700 
39 000 

22 500 

460 000 
53 0007 

200 000 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

21 128 036 

490 000 

23 472 621 

2111053 

  

47 201 760



Nr. 111. 440 31. desember 1974. 

Rekstrar- 

0 Gjöld: 
Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 47 225 533 

Gjöld samtals .......0............. ARA NARAR 47 225 533 
Tekjur umfram gjöld ............2.0000......00. 400 147   

Samtals 47 625 680 
 



31. desember 1974. 441 

reikningur. 

a 

1 Tekjur: 

Ýmsir skattar af bifreiðum: 
Bifreiðaskattur ..........2..0..0000 0000... 
Skrásetningargjald bifreiða ...........000000..0... 
Skoðunargjald bifreiða ............2000. 00.00.0000. 
Ýmsir skattar af skipum: 
Lestagjald ..........0000. 0000 

Vitagjald .........2.0.00 000. 
Skipaskoðunargjald ..........00000 0000... 
Tekjur af sölu erlends gjaldeyris: 
Hluti af umboðsþóknun og sengismun gjaldeyris- 
bankanna ..........2020000 00 nn enn 
Leyfisgjald .............02..02 020. 
Aðrir óbeinir skattar: 
Verðjöfnunargjald  .............00.20000. 00... 0... 
Áhættugjald vegna ríkisábyrgða ................ 
Skipulagsgjald .........00.0.00 0000. 
Rafmagnseftirlitsgjald ...........000.0000 00... 
Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. Í. ............ 
Prófgjald bifreiðastjóra .........0.0.0000.00..... 
Prófgjald iðnnema ........0.00000. 0000... 
Rafstöðvagjald ..........02.0.00000 0000... 
Sérlyfjagjald .............00000 0000... 
Hvalveiðigjald ...........00000. 0200... 

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkis- 
eign, fluttar úr B-hluta ríkisreiknings .......... 

Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum: 
Afgjöld ríkisjarða ........0.0020. 00... 
Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn ............ 
Fríhöfnin, Keflavíkurflugvelli .................. 

Ýmsar tekjur .............200.0. 0... 

Vextir og arður af hlutabréfum: 
Vextir ..........00. 000 
Arður af hlutabréfum .........0.0000 0... 0... 

Ýmsar tekjur: 
Greiðsla Tryggingastofnunar ríkisins fyrir þjón- 
ustu sýslumanna og bæjarfógeta .............. 
Sameignir ríkisins ............2..0000... 0... 
Yfirverð líknarfrímerkja ........0..0... 0000... 
Samúðarskeyti Landssímans .......0..0.0.00000.. 
Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs .......... 
Ýmsar óvissar tekjur ...........00.0.00000...00.. 

Þús. kr. 

412 000 
9 800 

16 800 

1800 
18 000 
4 500 

393 000 
17 700 

440 000 
10 000 

2420 
45 800 
78 700 

200 000 
1 000 

Nr. 111. 

Þús. kr 

47 201 760 

126 920 

297 000 

  

Tekjur samtals „....,.....2000000 0... 0... 0... 47 625 680 
 



Nr. 111. 442 

101 

201 

301 

401 

4. gr. 

1 00 Æðsta stjórn ríkisins. 

Embætti forseta Íslands: 

0 10 Laun .........20..eeeesssssrrs sr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.00000.... 
0 27 Viðhald ................e.eeevesven 

Alþingi: 

0 10 Laun ...............00.eeessses 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....................0.0.. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ............0.0000000. 0... 

Viðfangsefni: 

02 Þingfárarkaup alþingismanna ................ 
03 Skrifstofu- og alþingiskostnaður .............. 
04 Rekstrarkostnaður fasteigna .................. 
05 Útgáfukostnaður Alþingistíðinda .............. 
06  Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings .............. 
07 Hús Jóns Sigurðssonar ...........0000.000... 
08 Þingmannasamtök NATO ........00.00..0..... 
09 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka ........... 
10 Til bókasafns í Húsi Jóns Sigurðssonar í Kaup- 

mannahöfn ...............002200 0000... 

Ríkisstjórn: 

010 Laun .........20000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.00.00... 

Gjöld samtals .........002000.0.0. 0... 

Hæstiréttur: 

0 10 Laun .............ccecsesess sr 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

9031 
7 487 
2164 

155 600 
48 105 

8000 

96 800 
81 395 

7 657 
10 629 

700 
5 840 

öð4 
8000 

100 

211 705 

20 457 
3504 

15 851 

Þús. kr. 

18 682 

211 705 

23 961 

15 851 
  

Samtals 270 199



31. desember 1974. 443 

101 

102 

171 

901 

1 01 Forsætisráðuneytið. 

Forsætisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun .......0.220000000n0sernn renn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.00000.00... 
0 27 Viðhald ..........02.0000 000. ns enn. 
0 90, Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........020000 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0000000. enn... 
02 Viðhald stjórnarráðshúss .........0.00.0.0..00.. 
03 Fálkaorðan ......0..0.000000 00 0n en 
05 Framlag til Kanadasjóðs .........0000.0..00... 
06 Viðhald ráðherrabústaðar við Tjarnargötu .... 
07 Rekstur ráðherrabústaðar við Tjarnargötu .... 
08 Ráðherrabústaður á Þingvöllum .............. 
09 Til Hrafnseyrar .......000000 0000... 

Gjöld samtals .........0000000 0000... 

Þjóðhagsstofnun: 

010 Laun .........20000000 seen ene 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000000..000.. 
0 27 Viðhald ...........2200000 0000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00.... 

Gjöld samtals ........020000 0000. 
1 00 Tekjur ..........2200000 0. ene. 

Mismunur ........200000 0000. 

Framlag til Byggðasjóðs: 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta .........0.....0..0.0... 
Gjöld samtals .........0.0.0000 00... 

Húsameistari ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun ......2.0000000 ern 
Önnur rekstrargjöld ............00...0..00..... 
Viðhald ..........0000. 0. 

Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........0020.00 000. 
Tekjur ...........20000000 00 sas. 
Mismunur ........0000000000. 00... 0... 

Þús. kr. 

8 899 
8 468 

751 

1045 

15 458 
379 
500 
45 

378 
1617 
292 
500 

19 169 

24 030 
9426 

108 
800 

34 364 
17 182 

860 000 

29 485 
3 749 

379 
500 

34 113 
13 000 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

19 169 

17 182 

860 000 

21 113 

A 57



  

Nr. 111. 444 31. desember 1974. 

Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr. 

01 Yfirstjórn ............000 0000... 0... APA 6525 
02 Teiknistofa ..........00.00000 0... 0... 24 249 
03 Byggingaeftirlit ..................0.000000..0.0.. 3339 

Gjöld samtals .........0..00200000 0. 0... 0... 34 113 

902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd: 

0 10 Laun ......0..00000000 00 enn 1 250 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................00.000... 2542 
0 27 Viðhald ...............eeeeeessenns ss 1428 
0 70 Vextir ...........22000000.. ss sn 4 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 6570 

Gjöld samtals .............00.0000 0... 0... 11 794 
1 00 Tekjur ...........000s.eesvsssss 800 

Mismunur ...........0000000 00... 10 994 

Samtals 928 458



81. desember 1974. 445 

1 02 Menntamálaráðuneytið. 

101 Menntamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 
0.20 
0 27 
0 80 
0 90 
0 92 
0 94 

Laun ......0.20000eseessssnss rs 
Önnur rekstrargjöld ............000000..0..0.. 
Viðhald ........0.0000000 0. ens... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0...... . 
Yfirfærslur: 
Til sveitarfélaga .......0..0000000 0... 0... 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ......00000. 00 senn snar 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......0..0000000 nn snar. 
Fræðsluskrifstofur .........0000000000 00... 0... 
Endurskoðun námsefnis ........0.000000..000. 
Námskeið menntaskólakennara ......0.000... 
Námskeið kennara, sem hafa ekki full réttindi 
Námsflokkar ........00e0eenesss 0... 
Til framkvæmdar sundskyldu í skólum ........ 
Til skíðakennslu í skólum ........0000.0.00.. 
Styrkur til náms í talkennslu fyrir vangefin börn 
Til fyrrverandi barnakennara ..........00.... 

Til unglingafræðslu ........00000000...0.00.00% 
Gjöf Jóns Sigurðssonar ........0000000.0..0..0. 

Kostnaður við utanför kennara eða sjúkraþjálf- 
ara til náms í þjálfun íþrótta fyrir fatlaða .. 

Styrkur til hjúkrunarkennaranáms á Norður- 

löndum .......0000eeeesss 

Gjöld samtals ........00000. 00... FR 

201 Háskóli Íslands: 

0 10 
0.20 
0 80 

1 00 

Laun ......0.0000aee nearest nasa nr 
Önnur rekstrargjöld ........000000000.. 00... 

Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0... 

Gjöld samtals .......0.000000 0. .n nr... 
Tekjur ..........00000 00 0s rr 
Mismunur .......000000 ern 

Viðfangsefni: 
Yfirstjórn ......0..000.0 0000 nn 

Guðfræðideild ...............0..0.0.0......00... 

Læknadeild ..........00000 000... en. 
Tannlæknadeild ...........00000000.0...0...000. 
Lyfjafræði lyfsala ............0000000.0...00.... 

Lagadeild .............0002200. 000... nn... 

Viðskiptadeild ............0..000. 0... 0... 
Heimspekideild ...........00000..... 0... 
Verkfræðideild .............00000.0.0.00 00... 

Þús. kr. 

101 468 
34 686 

812 
5 000 

25 916 
6 455 

500 

400 

174 337 

492 215 

Nr. Í1l. 

Þús. kr. 

174 337 

575 779



203 

446 

10 Bókasafn .............0.00.....0 e.s. 
11 Íþróttakennsla ......... er 
12 Rekstur fasteigna ...............0.0000000..0.0.0.. 
13 Sameiginleg útgjöld .......................... 
14 Þjóðfélagsfræðikennsla ...................... 
15 Til byggingaframkvæmda og tækjakaupa ...... 
16 Mannfræðistofnun háskólans .................. 
17 Stundakennsla .........0200000 00... 
18 Námsbraut í hjúkrunarfræði .................. 
19 Námsbraut í sjúkraþjálfun ................... 

Gjöld samtals ..........0..00.0.00 

202 Tilraunastöð háskólans á Keldum: 

0 10 Laun ...........000000 000 nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... .... 
0 27 Viðhald ................0..0..0.nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............002.0 000 

1 00 Tekjur ..........2...00000. 00... 
Mismunur #.........0.0.0.000 0. 

Raunvísindastofnun háskólans: 
0 10 Laun ...........000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.000.00... 
0 27 Viðhald ..............000.00... 0. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .............020000 0... 
100 Tekjur .............00000. 0. 

Mismunur #„...........0... 0000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ................00.0. 00... 
02 Rannsóknastofa í stærðfræði ................. 
03 Rannsóknastofa í eðlisfræði ........... 
04 Rannsóknastofa í efnafræði .................. 
05 Rannsóknastofa í jarðvísindum .............. 
06 Reiknistofa ..........00.0000.0 00... 

Gjöld samtals ............000. 000... nn. 

205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi: 
0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun .... 0000... 0 

Önnur rekstrargjöld ......................... 
Viðhald .. LR 

Gjöld samtals ............. 000 
Tekjur ... 
Mismunur 

0080. 

sr 000000 0008 0000 00 8 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

39 276 
10 605 
65 000 

2 084 
10 000 
3000 
3000 

580 679 

24 308 
30 736 
2352 

1100 

58 496 
29 884 

41 693 
14 871 
3192 
5 130 

70 886 
6 880 

12901 
4661 

10 914 
10548 
19 509 
12353. 

70 886 

Þús. kr. 

28 612 

64 006 

30 134



ðl. desember 1974. 447 

206 Orðabók háskólans: Þús. kr. 

010 Laun .......0000000000000nnennsrnn nr 7 169 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0.0....... 700 

Gjöld samtals ..........02000....0.. 0... 

231 Náttúrufræðistofnun Íslands: 

010 Laun .......2..00000000 00 0nn ern 11 339 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................0.0.0.0... 3 675 
0 27 Viðhald ...........2.2000.. senn ns 298 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.0000.. 467 

Gjöld samtals .........02000.000. 0... 0... 

232 Rannsóknaráð ríkisins: 

0 10 Laun „........000000 0000 sr rn nan 5814 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0..00...0.. 10 751 
0 27 Viðhald ..............000.0. e.s senn 162 

Gjöld samtals .........2.00000 00. 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............00.0... s.s 8626 
02 Til frumathuguna á nýtingu náttúruauðæfa 

landsins ............20000000s eens ne. 2 686 
03 Þátttökugjald í Nordforsk .........0..0000.... 9gs1 
04 Landgrunnsrannsóknir .......002000000...00.. 3000 
05 Til starfsáætlunar ...........0000.0 00. 0... 0... 934 

Gjöld samtals .........2020000 000... 16 227 

276 Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0000.0000. 00... 49 820 

Gjöld samtals ..........2.000.00 00... 

301 Menntaskólinn í Reykjavík: 

0 10 Laun .........00020000000n ne sern nn 69 899 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0000000...0.. 6 206 

Gjöld samtals .........20000000000. 00... ..... 

302 Menntaskólinn á Akureyri: 

0 10 Laun -......2..00000 00 000 erna. 41 275 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0.0..0... 7133 

Gjöld samtals ..........0000000.0.. 0... 0... 

303 Menntaskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laun .........20000000 000 nn senn n rn 18 067 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.000.0.000.. 2862 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 11 000 

Gjöld samtals ............ 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

8 469 

15 779 

16 227 

49 820 

76 105 

55 008 

31 929



Nr. 111. 448 

304 

305 

306 

307 

308 

310 

315 

316 

Menntaskólinn við Hamrahlíð: 

0 10 Laun .........00200000 een ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00.0.. ARA 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......000000000.. 

Gjöld samtals ...........00000000 00... 0. 0... 
1 00 Tekjur .............2.000.000. 0. ens 

Mismunur ........000200000 0000... 

Menntaskólinn við Tjörnina: 

0 10 Laun ......000.000000senenn ns 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0000..0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........0000000 0... 0... 

Menntaskólinn á Ísafirði: 

0 10 Laun ..........00000e0eeeses sess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000.0..0.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0000.. 

Gjöld samtals .........200000000 0. 00... 

Menntaskóli á Austurlandi, bygging: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.... 
Gjöld samtals .........0.00000... sr. 

Menntaskólinn í Kópavogi: 

0 10 Laun .......2.0000000eenerneenn nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............000.0.000.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. e... 

Gjöld samtals .........000000000.0.. 0... 0... 

Menntaskólar almennt: 

0 10 Laun ..........000000 eens ssssns 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.0.00..... 
0 27 Viðhald .........00000.0..ees. vesen 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00000000.. 

Gjöld samtals .......00.00000.0.0. 0... se... 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti: 

0 10 Laun ........00000eeossess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.0.0.0.0.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............2.. 

Gjöld samtals ..........0000000000 0000... . 

Flensborgarskóli, framhaldsdeild: 

0 10 Laun .........0202000v concern er ar 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............... ARA 

Gjöld samtals ........... AIR sensssssn 00... 

31. desember 1974. 

66 816 
7921 

11 000 

16 200 
6517 

62 000 

30 000 

17 438 
2738 
6 000 

12 838 
1752 

17 010 
6 100 

12 003 
690 
250 

10 947 
1343 

Þús. kr. 

91 615 

85 737 

84 717 

30 000 

26 171 

37 700 

12 943 

12 290



öl. desember 1974. 

321 

322 

331 

336 

421 

422 

Kennaraháskóli Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun „2... 
Önnur rekstrargjöld ...... 
Viðhald .........0..0000... 
Gjaldfærður stofnkostnaður 
Gjöld samtals ............ 

449 

00.00.0000... 

Soon 00000. 

Soon... 0. 

0000 000.0.00. 

.0....... 00.00.0000... 

Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

100 

Laun ......0000000000..0. 
Önnur rekstrargjöld ...... 
Viðhald ...............0.. 

Gjöld samtals ............ 
Tekjur ..........00.0..... 
Mismunur #>„.............. 

Íþróttakennaraskóli Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun 22... 00... 
Önnur rekstrargjöld ...... 
Viðhald ................ .. 

Gjöld samtals ............ 
Tekjur „..........00.0... 
Mismunur #............... 

Húsmæðrakennaraskóli Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun ........00 00... 
Önnur rekstrargjöld ...... 
Viðhald .................. 

Gjöld samtals ............ 
Tekjur ..........00000..... 
Mismunur ............... 

Fræðslumyndasafn: 

0 10 
0 20 
0 80 

Laun "..........000.000000. 
Önnur rekstrargjöld ...... 
Gjaldfærður stofnkostnaður 
Gjöld samtals ............ 

Ríkisútgáfa námsbóka: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

Laun >........00 0000... 

Önnur rekstrargjöld ...... 
Viðhald ..........00..... 

Vextir .........0000 00... 

00... 0000... 

KKK OR 

000... 000... 

0000... 0... ... 

0000... 

00000000.0 00... 

00.00.0000. .0....... 

00.00.0008. 000.00000.. 

0000... 0... 

.00000000000..0.... 

so... 

#0000000..0,00.300. 

00.000000..00000880. 

soo... 

00 0.0000000000000.0 

0000. 00. 

soo... 

00.00.0080... 

os... 

00 000000000000000. 

So 000 0000... 

soo... 0... 

Þús. kr. 

67 362 
19 464 
2202 
1600 

6577 
1485 
1623 
4 000 

13 685 
60 

5 663 
1266 
483 
300 

7 662 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

90 628 

32 872 

13 625 

7 262 

8520



Nr. 111. 450 

431 

506 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka ........ .. 

Gjöld samtals ........2000000 00... 0... 
1 00 Tekjur .........00000000esssss ss 

Mismunur .........22000000 000 v 0... 
3 00 Lánahreyfingar út ..........00.0000000...00. 

Iðnfræðsluráð: 

0 10 Laun .......0....eceeeenesnsrs 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0..0.... 0... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90) Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........200000000...... 

Tækniskóli Íslands: 

0 10 Laun .......020000000 0000 esne 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000000000... 
0 27 Viðhald .........20.02000..ssese eeen... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............20.... 

Gjöld samtals ..........000.00000.. 0... 0... 

Viðfangsefni: 

02 Tækniskólinn í Reykjavík ...........0..22... 
03 Undirbúningsdeild á Akureyri ................ 

Gjöld samtals ........00002 000... e.s... 

Vélskóli Íslands: 

0 10 Laun .......2.20000000enennennen ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00..0..00. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........200000000... 0... 

Viðfangsefni: 

02 Reykjavík ........0.00000000 even. 
03 Akureyri ........00..000000 0000... 
04 Vestmannaeyjar .........0.00000. 0... 00... 

Gjöld samtals ........2.000000 000... 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

375 

108 029 
2 000 

1445 

22 678 
85 ól 

108 029 

Þús. kr. 

106 029 

11 739 

89 098 

46 408



sl. 

507 

514 

515 

516 

518 

desember 1974. 451 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík: 

0 10 Laun ............eseeesseessss 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ..........000000.00....... 

Iðnskólinn í Reykjavík: 

010 Laun ..........22000000 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00000... 

Gjöld samtals ..........000000........... 

Iðnskólar utan Reykjavíkur: 

010 Laun .........20000000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.... 

Gjöld samtals ..........0.000......0..... 

Iðnskólar almennt: 

0 27 Viðhald ..............0.00..0.0.. 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður!) ........... 

Gjöld samtals ...........0.0000.....0.... 

Hótel- og veitingaskóli Íslands: 

0 10 Laun ..........0.0.2eenessere 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0...00.... 
0 27 Viðhald .................ee.. een. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........000.0.00.0 0... 
1 00 Tekjur .............20000. 00... 

Mismunur ..............0.0.000.......... 

Fiskvinnsluskólinn: 

0 10 Laun .......000000000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...0.. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ..........00000000 00... 

1 00 Tekjur ...........0.00000. nn... 
Mismunur #.............0000 0000... 

Hjúkrunarskóli Íslands: 

0 10 Laun ...............0000..nn s.n 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..............0.....e..e enn... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........20000000.0 0... 

1 00 Tekjur ............000.0000 00 ne. 
Mismunur #...........0.000. 000... 

Þús. kr. 

21 924 
2 248 

12 000 

83 250 
1000 

39 288 
1215 

2 000 
34 000 

1877 
10 675 

108 
800 

19 460 
7 920 

7575 
3025 
6500 

17 100 
500 

30 218 
6 734 

791 
1000 

38 709 
3 360 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

36 172 

84 250 

40 503 

36 000 

11540 

16 600 

35 349 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 1. 

A 58



Nr. 111. 452 

522 

541 

542 

543 

545 

546 

547 

Hjúkrunarskóli við Borgarspítalann: 

0 10 Laun ..........2000000 00 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........0.0020.000. 0... 

Fósturskóli Íslands: 

0 10 Laun ...........0.000e eeen 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ..........00.0000.. 20... 

Húsmæðraskólinn í Reykjavík: 

010 Laun ......2..20000000 00 ne nn seen 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .........000.0000 00... 

Húsmæðraskólinn á Varmalandi: 

0 10 Laun .......000000 00 nn renn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .........000.000 000... 

Húsmæðraskólinn á Staðarfelli: 

010 Laun „........20000000 0000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ..........0000000 0... 

Húsmæðraskólinn á Ísafirði: 

0 10 Laun ......0.00000 000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................200.. 

Gjöld samtals ............2.00000 0... 

Húsmæðraskólinn á Blönduósi: 

0 10 Laun ........200000000 00 enn. 
'0 20 Önnur rekstrargjöld ...............2.0.. 

Gjöld samtals ..........20.0.000.0.. 0... 

Húsmæðraskólinn á Löngumýri: 

0 10 Laun .........20000000 00 ern... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .............0..0000. 0... 

Húsmæðraskólinn á Laugalandi: 

0 10 Laun ........2000000 00 ve enn 0n 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............2.... 

Gjöld samtals ......00..000000.0000.0.... 

31. desember 1974. 

6 436 
934 

4 000 
700 

4 663 
1571 

9 767 
ö78 

4 047 
467 

3 122 
234 

4089 

Þús. kr. 

12538 

1379 

4 709 

6 234 

4 345 

4514 

3 356 

4381



ðl. 

548 

549 

öðl 

552 

553 

561 

571 

581 

desember 1974. 453 

Húsmæðraskólinn á Akureyri: 

0 10 Laun ........ ooo 0000. 00 000. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.0000..0... 
Gjöld samtals so 00 0. 000. 

Húsmæðraskólinn á Laugum: 

0 10 Laun ........ 0000. 0051. 000000088000000. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................0000.0.... 
Gjöld samtals ss. .000. 

Húsmæðraskólinn á Hallormsstað: 

0 10 Laun ........ 00000000.....080800..0 880... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0000.00... 
Gjöld samtals sr 0000... 

Húsmæðraskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laun ........ 00.80.0000... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........20.000000.0.0.0.. 
Gjöld samtals so... 000. 

Húsmæðraskólar almennt: 

0 27 Viðhald .................eseese ess 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður!) ................ 

Gjöld samtals 0... .00.0..00.00000.0. 

Myndlista- og handíðaskólinn: 

0 10 Laun .........20000.000 000 sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............2..00.0.....0. 
0 27 Viðhald ............2...00.e.n ss. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00000.. 

Gjöld samtals ...........00..000 00... s.n... 
1 00 Tekjur ...........0.0.0.0. 0. s.s 

Mismunur #.............2.00 0000... 

Sjómannaskólahúsið: 

0 10 Laun .........20000000 00 eeen eennen 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............2.0.000.0.0.. 
0 27 Viðhald .............0.eeeeesessss sr 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0...0.... 

Gjöld samtals 

Verslunarskólar: 

0 90, Yfirfærslur: 

sr 000000000080 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals so 0000 00.00.0800. 

3 242 
158 

2351 
584 

6110 
786 

8 656 
6 000 

13 458 
3 053 

308 
790 

17 609 
744 

8 929 
6 582 
7 246 
3 000 

68 839 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

3 290 

3400 

' 2935 

6 896 

14 656 

16 865 

25 751 

68 839 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 2.
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582 

601 

602 

603 

604 

605 

Viðfangsefni: 

01 Til Verslunarskóla Íslands ............. 
02 Til Samvinnuskólans eeen. 
03 Til Bréfaskóla SÍS og ASÍ .......000020.. 

Gjöld samtals .........00000000 0... 

Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum: 

0 10 Laun ........20002000 000 0n ner. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................2.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........000.0000 0. 0... 

Héraðsskólinn í Reykholti: 

0 10 Laun ........000000000 00 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ..........0000 000... 
100 Tekjur ..........0000000 0... 

Mismunur ........200200 0000. 

Héraðsskólinn á Núpi: 

0 10 Laun ........20000000 00 en nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ...........000000 00... 

1 00 Tekjur .........000000000 0000 
Mismunur ...........0000 0000... 

Héraðsskólinn í Reykjanesi: 

0 10 Laun ........020000000n0ennr enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ...........000000 0... 0... 
1 00 Tekjur ..........00000000 000... 

Mismunur ...........022000 000... 

Héraðsskólinn á Reykjum: 

010 Laun .........20000000 0 0r rns 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .........0..0.0000 00... 
100 Tekjur .........00000000 000... 

Mismunur ............000000 0000. 

Alþýðuskólinn á Eiðum: 

0 10 Laun ........2000000 000 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ...........0..000 0000... 
100 Tekjur ..........002000 000... 

Mismunur ........00000 000. 

81. desember 1974. 

Þús. kr. 

58 785 

8 854 

— 1200 
68 839 

2998 
544 

1 050 

10 360 
1762 

12112 
400 

10 878 
o 022 

15 900 
300 

1928 
2 983 

10 911 
300 

10 361 
1392 

11 753 
400 

12437 
1 183 

19 620 
995 

Þús. kr. 

11 712 

15 600 

10611 

11 353 

18 625



öl. desember 1974. 455 Nr. 111. 

606 Héraðsskólinn í Skógum: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ......000002.00 enn ner 10 983 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.0.0.00.0.0.0.. 3119 

Gjöld samtals .........0202000. 00... 14 102 
1 00 Tekjur ..........2.2000 0... ne. 600 

Mismunur ........02.0000 0000 n 0 13 502 

607 Héraðsskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laun ........0000000 00 nenna 10 703 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0000.0.0.000. 2 087 

Gjöld samtals ..........2.0000 000. e 12 790 
100 Tekjur ..........0000000 0. 400 

Mismunur ........00.000 00 12 390 

608 Héraðsskólar, almennt: 

0 27 Viðhald .............200.0.. 0... 15 148 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður!) ................ 124 000 

Gjöld samtals .......000.200.000 00... 139 148 

609 Héraðsskólinn á Laugum: 

0 10 Laun ......00000000 000 nn 9 944 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0..00.00..0.... 1659 

Gjöld samtals .......0.0000.00 00... 11 603 

621 Skálholtsskóli: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka ........ 7000 

Gjöld samtals ..........00.00.00. 000... 7 000 

679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 'Til fyrirtækja í B-hluta .........0.00000000.0.. 3000 

Gjöld samtals .......0.000000000 0... 3 000 

717 Grunnskólar, rekstur: 

0 10 Laun ........00.0%00 00 nr err 2155 614 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0..0.000..0..... 87 600 

Gjöld samtals ...........0.00. 0... 2 243 214 

761 Grunnskólar, almennt: 

0 10 Laun ......00.00200 00 nn 129 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0..00..000. 00... 116 800 
0 27 Viðhald ..............00.0. venues 173 120 

Gjöld samtals ........0.0020000 000. 418 920 

Viðfangsefni: 

02 Aksturskostnaður vegna skólasóknar og annar 
kostnaður, er komið getur í stað aksturskostn- 
AÐAF 20... . 116 800 

03 Viðhaldskostnaður skólafasteigna ............. 173 120 
04  Yfirvinnuþóknun skólastjóra ............0.02.. 9000 
07 Greiðslur vegna forfallakennslu og aðrar for- 

fallagreiðslur ...........000020 2000... 56 000 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 3.



Nr. 

762 

769 

800 

801 

802 

803 

111. 456 

08 Laun kennara, sem orlof fá .........0...00... 
10 Stjórnskipaðir prófdómarar .............0..... 
12 Laun kennara við stofnanir afbrigðilegra barna 

Gjöld samtals ............0..00000. 0... 

Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skóla- 

stjóra: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ................ 
Gjöld samtals ..........000.000. 0000 

Heyrnleysingjaskólinn: 

010 Laun ................seesssss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..000.0... 
0 27 Viðhald ..................00.nvss sr 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .............00.0 000... 

Dagheimili fyrir fjölfötluð börn: 

0 10 Laun .........00000000 0 ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................00...... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........00.000. 0000... 

Vistheimilið Breiðavík: 

0 10 Laun ..............eecseeseesss 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0000.0.... 
'0 27 Viðhald ...............0.....sn even 

Gjöld samtals ...........20.0. 0000. 
100 Tekjur ..............00..0.. nes 

Mismunur .............00000 000... 

Vernd barna og ungmenna: 

0 10 Laun ...........0..0..00 200. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................20.0...... 
0.900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..............0..20000 000... 

Viðfangsefni: 

02 Barnaverndarráð .............0000000.0...... 
"05 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur ........ 

06 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta 
eða fatlaða unglinga til náms ................ 

Gjöld samtals ............00020.0 ne. 

Dagvistunarheimili: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga?) ...........0000%0 0000... 

Gjöld samtals ...........200000..0 00... 

31. desember 1974. 

Þús. kr. Þús. kr. 

15 000 
19 000 
30 000 

418 920 

1019 164 
1019 164 

20 442 
4 987 

757 
300 

26 486 

14 789 
1752 
5 000 

21 541 

5921 
3149 

271 
200 

9541 
2100 

7 441 

2473 
1437 

800 
4710 

3910 
500 

300 

4 710 

117 398 
117 398 

  

1)--Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 4. 
2) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 5.



31. desember 1974. 457 

871  Upptökuheimilið í Kópavogi: 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ...........2.000000. 0. 
Gjöld samtals .......02.0000 000... nr... 

872 Lánasjóður íslenskra námsmanna: 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ........0.2.0.00.0..00.. 
Gjöld samtals .......0000000 00... 

881 Náms- og fræðimenn, framlög: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......000000 000... 

Viðfangsefni: 

03 Styrkur til erlendra námsmanna í íslenskum 
skólum ........00000 0000 

04 Styrkur til að bjóða grænlenskum stúdent til 
námsdvalar ........0..200000 000. 00... 

05 Styrkur til Íslendings til að læra tungu Græn- 
lendinga .........0022 0000 0 enn 

06 Til íslensk-enskrar orðabókar .........0..20... 
07 Styrkur til færeysks fræðimanns ............ 
08 Til menntastofnunar Bandaríkjanna á Íslandi .. 
09 Styrkur til útgáfustarfa ............0.0.00.000.. 
10 Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis 
11 Starfsemi stúdenta .........0.00000 00. 0... 
12 Félagsstofnun stúdenta ...........0000.00000.. 
13 Hjónagarður, til minningar um forsætisráðherra- 

hjónin dr. Bjarna Benediktsson og Sigríði Björns- 
dóttur ásamt ungum dóttursyni þeirra ....... 

Gjöld samtals ........0.00200.0 0... 

882 Styrkur til myndlistarskóla: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........0.000.00 200. 0... 

Viðfangsefni: 

02 Reykjavík .........000000 0000 nan 
03 Vestmannaeyjar ........000000.0 00... 
04 Neskaupstaður .........0.00000... 00... 

Gjöld samtals .........0.0200 0. 00 

883 Til lektora í íslensku við erlenda háskóla: 

0 10 Laun #.......0.000000 nn 

Gjöld samtals .,......000000. 000... 0... 

680 000 

23 342 

2600 

126 

126 
1500 

30 
400 

6750 
1000 
310 

7500 

3000 

23 842 

990 

840. 
75. 
79 

990. 

1627 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

12 891 

680 000 

23 342 

990 

1627



Nr. 111. 458 31. desember 1974. 

884 Til jöfnunar á námskostnaði: Þús. kr. Þús. kr. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 110 000 

Gjöld samtals ...........000.00000 00... 110 ö00 

901 Landsbókasafn Íslands: 

010 Laun ..............000seererns 20 993 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................0..... 3 621 
0 27 Viðhald ..................0000.00 ern 866 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 3700 

Gjöld samtals ............0000000 0... 29 180 
1 00 Tekjur „.............00000000. 0 250 

Mismunur ...........0..0.00.00 000 28 930 

902 Þjóðminjasafn Íslands: 
0 10 Laun ................0000.. 000. 17 644 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.000..... 6436 
0 27 Viðhald ...............0.0.0000 00 10 284 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 794 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ...............0....00.0.0... 5 000 

Gjöld samtals ...........)......0. 0 40 158 
1 00 Tekjur .............0000.00000 00 nn 160 

Mismunur #„..........0.... 0000. 39 998 

Viðfangsefni: 

02 Þjóðminjasafn ..................000000. 0000... 35 859 
03 Örnefnastofnun ..............0.000.0.00 000... 4 303 

Gjöld samtals ...........0..0000000 0... 40 158 

903 Þjóðskjalasafn Íslands: 

0 10 Laun ...............0000...0 ven 11 079 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 2 855 
0 27 Viðhald .................0.00.0. 00. 76 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 1390 

Gjöld samtals .............000.000 0000. 15 400 

904 Safnahúsið: 
010 Laun .............0200.00.eessss 2451 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................000...... 1465 
0 27 Viðhald .................eeeeeesse ns 271 

Gjöld samtals .........0.00. 0000... 4 187 

905 Listasafn Ásgríms Jónssonar: 

0 10 Laun ...............eeeesessssessr 1201 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................00..0.... 204 
0 27 Viðhald ................0.00.0.ene0. 216 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 500 

Gjöld samtals ..........200.00 000... 221



öl. desember 1974. 459 

906 

931 

972 

973 

974 

975 

Listasafn Einars Jónssonar: Þús. kr. 

0 10 Laun ........200000000 se enn rn nr 1484 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................00...... 356 
0 27 Viðhald ...............ce..esen ss 379 

Gjöld samtals ............0.000 0000... 2219 
1 00 Tekjur ...........000000 00. .ss ens 100 

Mismunur #...........0000 0000. 

Listasafn Íslands: 

0 10 Laun ...........0.2eeeneses ss 4 389 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.000..00... 3370 
0 27 Viðhald ..............0..e. enn 433 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........000.... 8 050 

Gjöld samtals ..........2.20000 000... 0... 

Náttúruverndarráð: 

0 10 Laun ........0000000 ene ennenn nr 8 082 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0..0.0000.000. 00... 15 425 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 14 000 

Gjöld samtals .........2020200 000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........00200.. 0000 24 234 
02 Þjóðgarðar ............0000000. 0... er 13 273 

Gjöld samtals ..........0.00000.0 000. 37 507 

Ríkisútvarp, sjónvarp, aðflutningsgjöld: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0........... 37 000 

Gjöld samtals ..........20000000 00... 

Þjóðleikhúsið, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0........0.. 128011 

Gjöld samtals ..........200.0. 0... 

Sinfóníuhljómsveitin: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 26 244 

Gjöld samtals .........2.00000 00... 

Vísindasjóður: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0.......... 5 000 

Gjöld samtals ..........0000000.0.. 0... 0... 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

2119 

16 242 

37 507 

37 000 

128 011 

26 244 

5 000 
A 59
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976 

977 

gs1 

982 

Menningarsjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............0..00... 

Gjöld samtals ..........0200000. 0... 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 

Gjöld samtals ...........2000.0000. 0... 

Almenningsbókasöfn: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ...........0..000000. 00.00.0000. 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........0000000 00... 

Viðfangsefni: 

02 Til bæjar- og héraðsbókasafna .............. 
03 Til sveitarbókasafna og lestrarfélaga .......... 
04 Til bókasafna í stofnunum ..............0... 
05 Til húsabóta ...........00000 0000... 0... 
06 Til Rithöfundasjóðs Íslands .................. 

Listir, framlög: 

0 10 Laun ...........000000 ess sn 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........0000.0. 0... 

Viðfangsefni: 

01 Tónlistarskólinn í Reykjavík ................. 
02 Aðrir tónlistarskólar ..............0.....20... 
03 Barnamúsikskólinn í Reykjavík .............. 
04 Til tónlistarstarfsemi ..................0.0.... 
05 Til Leikfélags Reykjavíkur .................. 
06 Til Bandalags íslenskra leikfélaga ............ 
07 Styrkur til lúðrasveita samkvæmt ákvörðun 

menntamálaráðuneytisins .................... 
08 Leiklistarstarfsemi ............00..00000000. 0. 
09 Til námskeiðahalds í listiðnaði ................ 
10 Styrkur til listkynninga innanlands og utan 

skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins ...... 
11 "Til að taka heimildarkvikmyndir um merka Ís- 

lendinga ...............220..0 0... se 
12 Til listasafna ..............00.00 00... 
13 Listkynning í skólum ...............0.0....0... 
14 Til leiklistarskóla .............0000000000.000.. 
15 Listahátíð í Reykjavík ...........0.0.00000... 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

10 720 

15 000 

8 500 
1170 

6 000 
1500 
420 

1000 
750 

9670 

4 909 

109 969 

9175 
38 740 
2938 
1200 
6 700 
1000 

1000 
7 200 

200 

350 

100 
1200 
400 

2300 
3500 

Þús. kr. 

10 720 

15 000 

9670 

114 878
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984 

16 Til Bandalags íslenskra listamanna til að standa 
straum af myndlistarsýningum utanlands og 
innan .........000000.0.0.enss 

17 Heiðurslaun listamanna samkv. ákvörðun Al- 
þingist) ...........00.r rr 

18 Starfslaun listamanna, úthlutað af nefnd, sem 
menntamálaráðuneytið skipar ................ 

19 Listamannalaun, úthlutað af nefnd, sem Alþingi 
kýs, skv. 1. nr. 29/1967 .......000000000.0 00... 

20 Til Bandalags íslenskra listamanna .......... 
21 Til Rithöfundasambands Íslands ............. 
23 Til íslenskra rithöfunda og höfunda fræðirita 

vegna útgáfu frumsaminna verka, enda verði 
settar sérstakar reglur um úthlutun fjárins .. 

24 Söngskólinn í Reykjavík .........0.00000.0..0. 
25 Tónlistarskólinn í Árnessýslu vegna endurbóta 

á húsnæði ...........2.2002000 000. nn... 
26 Tónlistarskóli Garðahrepps, byggingarstyrkur .. 
27 Tónlistarskólinn í Reykjavík og Barnamúsík- 

skólinn, byggingarstyrkur ................0... 
28 Listdansflokkurinn ......0.0000000 00... 

Gjöld samtals .........002000. 00... 

983 Ýmis vísindaleg starfsemi: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........0020000 000... 

Viðfangsefni: 

03 Vísinda- og fræðimenn .........0.0000000.0... 
04 Surtseyjarfélagið .............0000000. 0. 0... 
06 Jöklarannsóknir og mælingar ................ 

Gjöld samtals .........00200000 00... 

Norræn samvinna: 

0900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........0200 0200 nn 

Viðfangsefni: 
02 Norrænt samstarf .........0..0000. 00... 
03 Til Norræna félagsins ..........00.000..0.....% 
04 Til samstarfs á sviði menningarmála samkv. 

samnorrænni fjárhagsáætlun .................. 
06 Til norræna vatnafræðifélagsins .............. 
07 Til norrænu tölfræðistofnunarinnar .......... 
09 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norður- 

löndum, sbr. 1. nr. 28/1967 .....02000000000... 
10 Styrkur til færeysks rithöfundar til dvalar á Ís- 

öl 
landi .........00000000 0. n senn 
Framlag til Norræna hússins í Reykjavík .... 

Gjöld samtals ..........0000 0000... 

Þús. kr. 

300 

4 200 

3300 

13 000 
175 
100 

12 000 
200 

100 
500 

3000 
2000 

114 878 

1350 

800 
400 
150 

1350 

10 113 

1 265 
500 

7373 
100 
175 

100 

100 
500 

10 113 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

1380 

10 113 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 6. 
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985 

986 

987 

988 

989 
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Félagsheimilasjóður: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........0.000000 00... 

Íþróttasjóður: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........0000000... 0. 0... 

Viðfangsefni: 

02 Eftirstöðvar framlaga ............0..2...0.00.... 
03 Rekstrarstyrkir o.fl. ............000000.00.... 
04 Til byggingar íþróttamannvirkjal) ............ 

Gjöld samtals ...........20.200 0000... 

Endurbætur á Viðeyjarstofu: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ..........020. 000... 0... 

Æskulýðsmál: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.0000000..... 
0 90) Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........0020.0.00 0... 

Viðfangsefni : 

02 Æskulýðsráð ríkisins ...............0.0....... 
04 Ungmennafélag Íslands ....................... 
05 Bandalag ísl. skáta ............00.0.000.000.. 
06  Æskulýðssamband Íslands .................... 
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 ............... 
14 Samband bindindisfélaga í skólum ........... 
15 Íslenskir ungtemplarar ............00...0.... 
16 Æskulýðsnefnd Suður-Þingeyjarsýslu ..... AÐ 
17 KFUM og KFUK, starfsstyrkur ................ 
18 Æskulýðsnefnd Norður-Þingeyjarsýslu ........ 

Gjöld samtals ..............00 00. l 

Ýmis íþróttamál: 

0 10 Laun ..............2000000 s.s 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........0.0000000. 0... 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 7. 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

39 600 

3000 

Þús. kr. 

39 600 

71 532 

3000 

8470
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; Viðfangsefni: 

02 Íþróttasamband Íslands .........000.0.0.0.... 
04 Ferðakennsla í íþróttum ......0000000000.0..... 

05 Til Frjálsíþróttasambands Íslands ............ 

06 Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ........ 

08 Til Skíðaskólans í Kerlingafjöllum ............ 

09 Til Íþróttafélags fatlaðra .........0000000000.0.. 
10 Til Ólympíunefndar ....cc00000.. nn... 

Gjöld samtals ......20000 0000... 

999 Ýmislegt: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ......0000000000 0... 

Viðfangsefni: 

02 Matthíasarsafnið, Akureyri .......000000.00.0... 

03 Minningarlundir og skrúðgarðar ...........2... 

04 Náttúrugripasafn Akureyrar .......0.00000000. 

05 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar .............. 

06 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja .............. 

07 Til Reykholtsstaðar .......0.000000000....0 00... 

08 Sædýrasafnið, Hafnarfirði .........000.00....- 

09 Til umbóta við Geysi í Haukadal .............. 

10 Lögberg-— Heimskringla ...........000000000.0.. 

íl Tímaritið Veðrið ........00000000 00... 0... 

12 Náttúrugripasafnið í Borgarnesi .............. 

16 "Til Hins íslenska náttúrufræðifélags .......... 

17 Til Íslenska stærðfræðifélagsins .............. 
18 Málnefnd, nýyrðasöfnun o.fl. ....0.00.00..0.. 

19 Til Stjórnunarfélags Íslands vegna fræðslustarf- 

SEMI ........0.s sr 

20 Til Taflfélags Reykjavíkur ........000000000.. 

21 Til Skáksambands Íslands ..........00.000.... 
22 Styrkur vegna alþjóðaskákmóta .............. 

23 Til Svifflugfélags Íslands ........00...000.... 

24 Bandalag ísl. skáta, hjálparsveitir ............ 

25 Barnavinafélagið Sumargjöf .......0.0.00000.... 

26 Til blindrastarfsemi .......000000 00... .. 

97 "Til Blindravinafél. Ísl. v. rekstrar blindraskóla 

29 Dýraverndunarfélag Íslands .................. 
30 Efling menningarsambands við V.-Íslendinga .. 

31 Fuglaverndarfélag Íslands ...........0.000.... 
' 32 Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn ...... 

33 Til Kvenfélagasambands Íslands .............. 

35 Kvenréttindafélag Íslands ...........00....0.. 
36 Menningarsjóður Blaðamannafélags Íslands 

37 "Til Sambands ísl. barnakennara til menningar- 
og félagsstarfsemi ........0000.000 000... 

38 Til Sambands norðlenskra kvenna ............ 

39  Sumardvalarheimili, dagheimili og vistheimili 

fyrir börn úr bæjum og kauptúnum .......... 

40 Til Zontaklúbbs Akureyrar vegna Nonnahúss .. 

23 921 
23 921
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Til Þjóðdansafélagsins ....................... 
Landakotsskólinn, rekstrarstyrkur ............ 
Til Northern Scholars Committee ............ 
Styrkur til Hlíðardalsskóla .................. 
Hreindýraeftirlit .......................0...... 
Til Blindravinafélags Íslands vegna ferða um 
landið ................00000 0000 
Til félagsstarfsemi American Field Service .... 
Til Hagsmunasamtaka einstæðra foreldra .... 
Kvennaheimilið Hallveigarstaðir .............. 
Til Sambands norðlenskra kvenna til námskeiðs 
í heimilisgarðrækt .................00..0000.. 
Til Íslendingafélagsins í Osló ............0... 
Til viðhalds gamla rjómabúsins á Baugsstöðum 
Til safnahússins á Sauðárkróki .............. 
Til safnahúss á Blönduósi ..........0000000... 
Til safnahúss á Húsavík ...................... 
Til minnisvarða um Ara fróða ................ 
Til minnisvarða um Guðmund góða .......... 
Til minnisvarða um Jón Eiríksson konferensráð 
Til þjóðhátta- og byggðakvikmynda AIR 
Til sumarnámskeiða í Leirárskóla AR 
Til sumarskóla í Edinborg ......2............. 
Til íslensks dýrasafns, enda verði sett stofnskrá 
um safnið, staðfest af menntamálaráðuneytinu 
Sædýrasafnið í Hafnarfirði vegna stofnkostnaðar 
Til viðhalds og varðveislu gamla prestsseturs- 
hússins á Sauðanesi á Langanesi, sem byggt var 
úr íslenskum steini um 1880 ........00.0000... 
Til rannsókna á fornum þingstað í Kópavogi . 
Til Sambands austfirskra kvenna ............ 
Til Sambands vestfirskra kvenna .............. 
Til Íslendingafélagsins í Þrándheimi ......... 
Bygging sögualdarbæjar í Þjórsárdal, önnur 
greiðsla af fimm .........00.000000 000... 
Heimsókn danskra kennara 1974 .............. 
Til Bridgesambands Íslands .................. 
Til varðveislu gamla verslunarhússins á Flateyri 
Barnaheimilið í Kumbaravogi, byggingarstyrkur 
Til verndar arnarstofninum .......0.00000.... 

Gjöld samtals ................0000. 2000... 

31. desember 1974. 

Þús. kr. Þús. kr. 

  

Samtals 7 995 193
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1 03 Utanríkisráðuneytið. 

101 Utanríkisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

102 

201 

0 10 Laun ......00000e0ee sess ssss sr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00000000.0... 
0 27 Viðhald .........0000000. 00. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........000000... 

Gjöld samtals ......00000000 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......0.000000 00 ss senn sn. 
02 Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á 

vegum utanríkisráðuneytisins ................ 
03 Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum 

á vegum utanríkisráðuneytisins .............. 
04 Til kjörræðismanna .......0.0000000. 0... 0... 

05 Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ........ 
07 Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráðin til 

landkynningar „......22.00000 000. s0 en... 
08 Vegna markaðsmála .........0.00000......0.... 

Gjöld samtals .......00000000 0... 

Varnarmáladeild: 

0 10 Laun ..........0e.eenessesssss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000000...0... 

Gjöld samtals ........00000000 000... 0... 

Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli: 

0 10 Laun ......00.000000nrnsnrnrennnnern nr. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........000.00000.00...0.. 
0 27 Viðhald .........0000eene nenna 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.00.00020... 

Gjöld samtals .......00000000. 000... 
1 00 Tekjur .......00.00000000 sessa... 

Mismunur .......0000000 000... 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn .....0.0.000000ensse sann... 
02 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli ............... 
03 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli ............ 
04 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ...... 

Gjöld samtals .........0000000 00... 0... 

Þús. kr. 

24 518 

56 812 

974 

1050 

3 504 

18 688 
1 052 
ö 840 

150 
1168 

83 354 

ö öðð 
4 843 

83 432 
12146 
2272 
1150 

99 000 
4500 

11 266 
40 587 
46 259 

888 

99 000 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

83 304 

10 378 

94 500
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301 

302 

303 

304 

306 

307 

466 

Sendiráðið í Bonn og fastanefnd Íslands hjá 
Evrópuráði: 

0 10 Laun se... 0. 

0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 27 Viðhald ..........2....2.00 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals 

Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

0 10 Laun 0000... 0..800000000680 088 0000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...............00.000 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals 

Sendiráðið í London: 

0 10 Laun ..............0.esssees res 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0........ 
0 27 Viðhald ..............2.0.....n nn 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........00.0. 000... ven 

Sendiráðið í Moskvu: 

0 10 Laun ...............00.000 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................00.00.... 
0 27 Viðhald ..............0000000 00 nn 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........00.0.. 000... 

Sendiráðið í Osló: 

010 Laun .................00 eee 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0.00.... 
0 27 Viðhald ............2002.0.... e.s 

Gjöld samtals .............00020 00. 

Sendiráðið í París og fastanefnd Íslands hjá OECD og 
UNESCO: 

0 10 Laun ............eeessssssssss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0000000... 
0 27 Viðhald ................essee sen 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............2... 

Gjöld samtals ..........0..00000. 0... 

Sendiráðið í Stokkhólmi: 

0 10 Laun 0000. ....0.......000800.00000.080 0000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................200.00..... 
0 27 Viðhald ...................eeeesese ses 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ................. AIR 

1... 0...........0000.0..80 000 00. 

0... 00... 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

11 764 
3273 

öd1 
13 158 

13478 
4 448 

590 
474 

14 923 
4598 

640 
1360 

10 230 
4478 
1060 
1432 

9 069 
3930 

639 

12 108 
5 094 

200 
137 

8 956 
3574 

509 
195 

Þús. kr. 

28 736 

18 930 

21521 

17 200 

13 638 

17 539 

13234
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öll 

312 

399 

401 
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308 Sendiráðið í Washington: 

0 10 Laun ........200000e00neennseenne 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.000.00000.000.. 
0 27 Viðhald .........000e.eeeessssess ss. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.00.... 

Gjöld samtals .........0.0000000 0... .0. 0... 

Fastanefnd Íslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrif- 

stofa Íslands í New York: 

0 10 Laun .........0200000000 00 err 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........2.00000000...0... 
0 27 Viðhald ..........0.0.00..eeeeeesns en 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........00.000.00 0... 0... 

Sendiráð Íslands í Brussel og fastanefnd Íslands 

hjá NATO: 

0 10 Laun .........20000000 een snnns 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..000..0.... 
0 27 Viðhald ...........020000000.... es... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00000... 

Gjöld samtals .........00002.000.. 0. 0... 

Fastanefnd Íslands hjá EFTA í Genf: 

0 10 Laun ........020000000 ne s0 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.0....... 
0 27 Viðhald .............0...00...eeense en 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .............00... 

Gjöld samtals ............0.000000. 0. 0... 

Ýmis utanríkismál: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........000000 00... 0... 

Viðfangsefni: 

01 Aðstoð við þróunarlöndin ...............0.... 
02 Til Flóttamannaráðs Íslands .................. 

Gjöld samtals ...........02000. 00... 

Alþjóðastofnanir: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........00.20000 00... 

Þús. kr. 

11 546 
3 839 

923 
340 

14 157 
6 203 

121 
363 

13 252 
4174 

599 
839 

11 050 
4 003 

296 
189 

10 800 

10 000 
800 

10 800 

129 864 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

16 648 

21 450 

18 804 

15 538 

10 800 

129 864 

A 00
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Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr. 

01 Tillag til Sameinuðu þjóðanna (United Nations, 
UN) 2....200000 err 4 995 

02 Tillag til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

(World Health Organization, WHO) .......... 3 266 
03 Tillag til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (In- 

ternational Labour Organization, ILO) ........ 2838 

04 Tillag til Menningarmálastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, UNESCO) ........ 3178 

05 Tillag til Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture- - = 
Organization of the United Nations, FAO) .... 1211 

06 Tillag til Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar 
(International Atomic Energy Agency, ÍÁFA) .. 1362 

07 Tillag til GATT (General Agreement on Tariff 
and Trade) ..........00000 0000 0 0 1152 

08 Tillag til  Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar 
(World Meteorological Organization, WMO) .. 194 

09 Tillag til Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 
(Intergovernmental Maritime Consultative Org- 
anization, IMGO) ........0.00000 00. 421 

10 Tillag til þróunaraðstoðar Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations Development Programme, 
UNDP) .....2.0002 0000 9 688 

11 Tillag til Alþjóðabarnahjálparsjóðsins (United= su 
Nations International Childrens  Emergency rr 
Fund, UNICEF) ........00.00 000 2169 

12 Tillag til aðstoðar Sameinuðu þjóðanna við 
Palestinu-flóttamenn (United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the 

Near East, UNRWA) ....0..0.00 0... 1588 
13 Tillag til Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóð- 

anna (United Nations High Commission for 
Refugees, UNHCR) .........0.00 0000... 964 

14 Tillag til gæsluliðs Sameinuðu þjóðanna á Kýpur 
(United Nations Peace-keeping Forces in Cyprus, 
UNFICYP) ........00000 00... 542 

15 Tillag til Matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna 

(World Food Programme, WEP) ......00...... 568 
16 Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki 

á vegum FAO (European Commission for the 
Mouth Disease, FAO) ........2000.0... 0... öl 

17 Tillög til ýmissa sérsjóða Sameinuðu þjóðanna 594 
18 Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag (Perma- 

nent Court of Arbitration, The Hague) ........ 12 
19 Tillag til Tollasamvinnuráðsins (Customs Co- 

operation Coumeil) .........0.00000.000.00.... 748 
20 TTillag til  Alþjóðasjómælingastofnunarinnar 

(International Hydrographic Bureau) .......... 283 
21 Tillag til Alþjóðahvalveiðiráðsins (International 

Whaling Commission) .....0.0.00000000...0..0.. 163 

22 Tillag til alþjóðahafrannsókna (ICES, ICNAF, 
NEAFC) #2... 2355
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36 
37 

Tillag til Alþjóðastofnunar til útgáfu tollalaga 
(International Bureau for the Publication of 
Customs Tariffs) .......000.00 0000... 0... 
Tillag til Alþjóðalandfræðisambandsins (Inter- 
national Geographical Union) ........0000..0. 
Tillag til Alþjóðajarðfræðisambandsins (Inter- 
national Union of Geological Sciences) ........ 
Tillag vegna Parísarsamþykktarinnar um vernd 
á sviði iðnaðar (Paris Convention for the Protec- 
tion of Industrial Property) .....00000000..... 
Tillag til Bernarsambandsins (International 
Union for the Protection of Literary and Artistic 
Works — Bern Union) ......00ce..0......... 

Tillag til Alþjóðaráðs Rauða krossins (Inter- 
national Committee of the Red Cross) ........ 
Tillag til Alþjóðasambands sakamálalögreglu 
(International Criminal Police Organization, 
INTERPOL) ..........000200 00 
Tillag til Evrópuráðsins (Council of Europe) .. 

Tillag til Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
(Organization for Economic Cooperation and 
Development, OECD) .......0.0000.0..... 

Tillag til Atlantshafsbandalagsins (North Atlantic 
Treaty Organization, NATO) .....0.000000... 
Tillag til Fríverslunarsamtaka Evrópu (European 
Free Trade Association, EFTA) .......000000. 
Tillag til Alþjóðaframfarastofnunarinnar (In- 
ternational Development Association, IDA) .... 

Tillag til norrænnar nefndar um neytendamál 
Tillag til alþjóðanáttúruverndarsambandsins . 
Tillag til gæsluliðs S.þ. fyrir botni Miðjarðar- 
hafs .......0.....00 02 

Þús. kr. 

60 

17 

17 

454 

416 

228 

530 
3374 

4 142 

11 992 

3 784 

64 125 
33 
63 

1687 

129 864 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

  

532 134



Nr. 111. 

101 

171 

172 

201 

470 

1 04 Landbúnaðarráðuneytið. 

Landbúnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun ..........0000000 0000 
Önnur rekstrargjöld ...............000.0.0... 
Viðhald .............0.02000 0000 en ne 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ...........2.000 000. 0... 

Jarðeignir ríkisins, framlög: 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta 
Gjöld samtals ......... 

Jarðeignasjóður ríkisins: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta 
Gjöld samtals ......... 

Búnaðarfélag Íslands: 

sr... 

0 10 Laun ...........0...eereernr rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................0.. 

Gjöld samtals ..........0.002 0000. 
1 00 Tekjur ...........20000000 0000 

Mismunur ..........0..2.0000 0000 s.n 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............2000. 000. sver 
02 Jarðrækt .........000200 0000 en se 
03 Garðyrkjumál ..............020200 0... 0... 
04 Fóðurrækt .„..........00000000 0000... 
05 Verkfæraráðunautur ............020.0000.0...... 
06 Nautgriparækt ...............0000 000... 0... 
07 Æðarrækt .............2.0.000 000 ne 
08 Sauðfjárrækt ............22.0000 0000... 
09 Hrossarækt ............0.0200 00... en 
10 Alifugla- og svínarækt ...............0.0...... 
11 Bygginga- og bútækni .................0...0... 
12 Forðagæsla ...............0000.00 0... 0... 
13 Búnaðarhagfræðiráðunautur .................. 
15 Ráðningastofa landbúnaðarins ................ 
16 Búnaðarfræðsla ............0.0.0000. 00... 0... 
17 Til búnaðarsambanda .............200..0..... 
18 Til landbúnaðarsýningar ................000... 

31. desember 1974. 

17 295 

9 000 

37 681 
42 398 

80 079 
4 605 

21 908 
4 231 
3152 
1328 
1760 
4 607 

173 
4179 
1656 
673 

1433 
505 

1503 
817 

14 889 
4 672 

117 

Þús. kr. 

15512 

17 295 

9000 

75 474
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Húsbyggingarsjóður ........0.0.2.0000 00... 
Búnaðarþing og endurskoðun ................ 
Búreikningaskrifstofa ........02.0000.00.0.00.. 
Minkarækt ..........0..200 0000 

205  Veiðistjóri: 

0 10 
0 20 
0 90 
0 92 

Laun . 

Önnur rekstrargjöld .............0.0.0....00.. 
Yfirfærslur: 
Til sveitarfélaga ............00..000 000... 
Gjöld samtals .........0.0.0 0200... 

206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins: 

0 10 Laun .........000000 00 nes 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00200 000... 
0 27 Viðhald ...........2..0.... nr 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0000.... 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0..00000.00.00.0.. 

Gjöld samtals ........000200 0000 
100 Tekjur ..........002.0 0020 0n nn 

Mismunur ........02.000 00 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........0000. 0. nenna 
02 Útgáfukostnaður .........000.00 0000... 0... 
03 Búfjárræktardeild .........0020000. 0... 
04 Jarðræktardeild ........0.02020000 00... 
05 Eftirlitsdeild landbúnaðarvara ................ 
06 Bútæknideild ............000000 000... 
07 Tölfræðilegir útreikningar ...................- 
08 Gróðurrannsóknir og kortagerð .............. 
09 Tilraunabúið Hesti ...........00.000.0.0...00... 
10 Tilraunastöðin Akureyri ..........00.00.0.00.0.. 
11 Tilraunastöðin Skriðuklaustri ................ 
12 Tilraunastöðin Reykhólum .............0000... 
13 Tilraunastöðin Sámsstöðum ..........00...0.... 
14 Landgræðsluáætlun ..........2..0.0.000.0..000. 
15 Ylræktarverkefni í Hveragerði í tengslum við 

FAO ........2 0000 

Gjöld samtals .........0.0.000%. 000... 

231 Skógrækt ríkisins: 

0 10 Laum ........... 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0..0000000000... 
0 27 Viðhald ..............00... neee 
0 70 Vextir ........0000000.0 sn nn... 

Þús. kr. 

818 
3042 
5 448 
1229 
408 

1525 

80 079 

914 
1080 

5 821 

39 079 
41 971 
1493 
7130 

30 590 

120 863 
3 550 

10 840 
1051 

20 448 
14 894 
2533 

10 161 

3 649 
9 697 
3461 
8148 

10 587 
4 176 

4918 
16 000 

1000 

120 863 

34 419 
13 292 
4 090 

100 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

7815 

117 313



Nr. 111. 

235 

236 

241 

Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Yfirfærslur: 

Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .... 
Tekjur ........... 
Mismunur ....... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........ 
Skógarvarsla ..... 
Skóggræðsla ...... 
Gróðrarstöðvar ... 
Skjólbelti ......... 

So .00000.0 0... 

0000 0000, 0....00 000. 

Sr ....... 

0000 0000000.00. 0 

0000... 

10... 

So... 0... 

0000 000... 00. 

Skóggræðsla fyrir einstaklinga ................ 
Tilraunir að Mógilsá ........................ 
Ýmis kostnaður ... Sr... 
Til Skógræktarfélags Íslands .................. 
Til framkvæmda í Fljótsdal .................. 
Landgræðsluáætlun 

Gjöld samtals .... 

Landgræðsla: 

Laun ............ 

so 0000 0000 00.00.0000 

Önnur rekstrargjöld ................0........ 
Viðhald .......... 
Vextir ........... 

000... 0... 

00.00.0000 00.00000000000..0. 

Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Yfirfærslur: 

Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .... 
Tekjur ........... 

Mismunur ...............0000 000... 

sr ......... 

so... 0. 

Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti: 
0 90 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta 

Gjöld samtals ..... 

Yfirfærslur: 

Landnám ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 70 
0 90 
0 91 
0 93 

1 00 

3 00 

Laun -........... 

00... 

Önnur rekstrargjöld ......................... 
Vextir ........... 

Yfirfærslur: 

So .000... 

Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 

Gjöld samtals .... 
Tekjur ........... 
Mismunur ....... 

00 0.5000 8800. 

ss... 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

42 000 

3900 

97 801 
9500 

311 

6 782 
18 500 
19 145 
12 747 

300 
400 

3627 
100 

2 000 
1200 

33 000 

97 801 

1719 
21 655 

909 
300 

176 000 

3 000 

209 643 
15 000 

6 000 

9089 
2560 
1000 

35 000 
28 000 

75 649 
2000 

1677 

Þús. kr. 

88 301 

194 643 

6 000 

73 649
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Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .....0.020000 00. n nn 
02 Til byggingar íbúðarhúsa ..........000000.... 
03 Inn-Djúpsáætlun ........20.000000 000... 0... 

04 Til byggingar gróðurhúsa ........00.00.000. 0... 

05 Til skipulagningar ........2.0.000. 000... 0... 

06 Til varmaveitna .....0.0.0000 0. 
07 Til grænfóðurverksmiðja ........000000.0.0... 

Gjöld samtals ......00.0000. 0... 

212 Mat á landbúnaðarafurðum: 

243 

244 

246 

247 

0 10 Laun 2.....0000000 naar ner rnr 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0000000.0...0..0. 

Gjöld samtals ......2..0200 00... 

Sauðfjárveikivarnir: 

0 10 Laun ..........0.000 00. sr 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000..0.. 0... 
0 27 Viðhald ...........0.0200 0000 nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.0000.0... 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ......0.2000. 0 

Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða: 

0 10 Laun #....0000000 00. n rðr nn nr 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.000000.0.0..... 

Gjöld samtals ......0..000. 000... 

Veiðimálaskrifstofan: 

0 10 Laun ...........0.0 00 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0... 000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00.000... 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........00000000.00... 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals .......0..0.20 00. ern... 

Embætti yfirdýralæknis: 

0 10 Laun ...........0. 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0..0000000... AR 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00.00.. 

Gjöld samtals .......00002 000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......020.00 0. nan 
02 Héraðsdýralæknar .........0.020 00... 0. 0... 
03 Styrkur til einstaklinga vegna dýralækninga .. 
04 Til júgurbólgurannsókna .........000000...0.. 
05 Vegna búfjársjúkdóma .........0000........... 
07 Bygging dýralæknabústaða .......0..0...02..... 
08 Eftirlit og eftirlitsferðir ..............0....0.. 

Gjöld samtals „........ sr 0. 

Nr. 1ll. 

Þús. kr. 

1776 

24 230 

2185 

25 927 

39 038



Nr. 

271 

286 

299 

111. 474 

Landgræðslusjóður, framlag: 

0 90. Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ........000000000.00.. 

Gjöld samtals ..........000.000 0... 

Landbúnaður, framlög: 

0 10 Laun ........2.0.000000 00 rn nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................00..0.... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............00... 

Gjöld samtals ............00.00 00... 

Viðfangsefni: 

03 Fyrirhleðslur!) ............0..0000 0000. 
04 Landþurrkun ..............000000. 0. 0... 
05 Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 ...... 
06 Stofnlánadeild landbúnaðarins ................ 
07 Jarðræktarframlög ...............00000000.... 
08 Til framræslu ..............0.. 000... nn 
09 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir ........ 
10 Framleiðnisjóður landbúnaðarins .............. 
11 Veðdeild Búnaðarbankans .................... 
12 Mjólkurbú og smjörsamlög .................. 
13 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir .... 
14 Til búfjárræktar skv. lögum nr. 31/1973 ...... 
15 Til nautgriparæktarsambanda ................ 

Gjöld samtals .............0..00 0. 

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 ...........0.000.. 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 .................. 
07 Landgræðsluáætlun .............00.0..00000.. 
09 Æðarræktarfélag Íslands ..................... 
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 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

15 500 

1297 042 
1340 900 

500 

Þús. kr. 

15 500 

37 562 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 8.
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Þús. kr. Þús. kr. 

17 Félagssamtökin Landvernd ........000000...... 500 
18 Til Búnaðarsambands Norðurlands vegna kaupa 

á heykögglaverksmiðju .....00..0.0000.0.0.000... 2000 

19 Til Búnaðarsambands Suðurlands vegna kaupa 

á heykögglaverksmiðju ......000000000.0.000. 2000 

Gjöld samtals .......0000000es0n 0... 37 562 

501 Bændaskólinn á Hvanneyri: 

0 10 Laun #......0000000 nr enter nrrnrnr nr. 28 432 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000.00.000..0...0.. 17 960 

0 27 Viðhald ...........0000000n senn sn... 4 265 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ......0000.00...0.. 29 500 

Gjöld samtals ........2000.0n. nn neee 80 157 

1 00 Tekjur ........00000000 000 rn 19 809 

Mismunur .......000000 0... 60 348 

502 Bændaskólinn á Hólum: 

0 10 Laun .....0.0000%0 ene rnr nr rrr nennt nn 11 197 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........000000..0.... 0... 6439 

0 27 Viðhald ........0.0000eee0s sn... 2164 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ......0.0.00000.. 3 500 

Gjöld samtals ........00.0.0 000 n0n nn. 23 300 

1 00 Tekjur .........0000000 000 nn senn... 7224 

Mismunur .......2000000. s.n 16 076 

503 Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 

0 10 Laun ......0000000 00 eeen nr nr nn 8 884 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00..0000.00... 4415 

0 27 Viðhald ...........0.0000... eens... 2123 

0 70 Vextir .........000.0... s NR 220 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0....... 5500 

Gjöld samtals .......00000000 0 en senn... 21 142 

504 Bændaskóli í Odda: 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.0... 5 000 

Gjöld samtals ........00.020000 000... 0... 5000 

Samtals 2194 686 

A 61
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1 05  Sjávarútvegsráðuneytið. 

101 Sjávarútvegsráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

0 10 Laun ........0.00000 err sn enn 13 781 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0000..0.... 7 358 

Gjöld samtals .........00.000 0000... 

201 Fiskifélag Íslands: 

0 10 Laun .........0.00.00 0000 enn 26 673 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.200..0.0.... 14 027 
0 27 Viðhald ..............00...es ess 703 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............00..... 500 

Gjöld samtals ..............00 000... 41 903 
„1 00 Tekjur ...........200000.. sess sess 5 000 

Mismunur #-.............0.00 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............0000000 0... enn... 24 278 
02 Hagdeild ................0.2002...... ss... 5 589 
03 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitar- 

tækja .............0020000. 0. e.s 4 394 
04 Skýrsludeild ................000000. 00... 7 642 

Gjöld samtals ............20200 00... 41 903 

202 Hafrannsóknastofnun: 

010 Laun #.......0..2%.00 00 171 666 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..0.0000 000... 88 624 
0 27 Viðhald ..............2..2. 0... s.s 21 348 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 19 650 

Gjöld samtals ..............00.00 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............200.0. 0... 10 002 
02 Uppsjávarfiskadeild ...............000..0..... 14 248 
03 Svif- og botndýradeild ...............000..0... 13 754 
04 Sjórannsóknadeild ..............000.0.00.0.0.. 12 847 
05 Veiðafæradeild ...............200.0.. 0... 0... . 3 330 
06 Plöntusvifdeild .............0....0. 0... 5 098 
07 Botnfiskadeild .................00000000... - 16. 737 
08 Flatfiskadeild .................2000.0 000... 7194 

09 Raftæknideild ..............2.0.00 0000... 18 160 
10 Veiðarfærakostnaður ...........000.000.00.0.. 9892 
12 Bjarni Sæmundsson R/S RE 130 .............. 76 488 
13 Árni Friðriksson R/S RE 100 ................ 50 324 
14 Hafþór R/S RE 75 ...........00..0 000... 35 038 
15 Dröfn R/S RE 135 .............0000 0000... 22 250 
16 Útibú á Húsavík ......................0000..0.. 4431 
17 Útibú á Höfn í Hornafirði ................... 1500 

Gjöld samtals ............00.20000 0000... 0... 301 288 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

21 139 

36 903 

301 288



31. desember 1974. 

203 

211 

222 

271 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins: 

477 

so... 

0000... 

0 10 Laun .......0.0000000. 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 
0 27 Viðhald ..........0..0.00.. 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............. 
1 00 Tekjur .......020000000..... 

Mismunur 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn 

02 Efnagreiningasalur ...........02.0.000........ 
03 Gerlarannsóknir .........0..0.000 0000... 0... 
04  Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum ............ 
05 Útibú ........2.00..00 000. 
06 Tæknideild ............20.2.00 00... 0... 

Gjöld samtals ..........0..20000. 0... 

Fiskmat ríkisins: 

010 Laun #.........0 0. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 
0 27 Viðhald ................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............. 
1 00 Tekjur ..........0.0.000..0. 

Mismunur ............... 

Síldarmat ríkisins: 

0 10 Laun #2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 

Gjöld samtals ............. 
1 00 Tekjur ..............00..0... 

Mismunur „2... 

Verðlagsráð sjávarútvegsins: 

010 Laun „........ 

0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............. 

Síldarverksmiðjur ríkisins: 

0 90, Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .... 
Gjöld. samtals ............. 

sr 

sr... 

os... 

NK 

RONNIE 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .... 

Gjöld samtals ............. 
so... 

sn... 

Þús. kr. 

33 802 

11914 
1190 

4 650 

51 556 
5000 

8 032 
23 192 
12329 
2221 
4118 
1664 

51 556 

-24000 

33 055 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

46 556 

67 434 

5 488 

5 355 

24 000 

33 055



Nr. 111. 

272 

274 

299 

901 

478 31. desember 1974. 

  

  

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegs: Þús. kr. Þús. kr. 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0000000..... 6 458 

Gjöld samtals .........0.2000000 000... 0... 6 458 

Aflatryggingasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ... ......0..0.0000... 102 290 

Gjöld samtals ............000000000000 „0... 102 290 

Viðfangsefni: 

02 Aflatryggingasjóður, lög nr. 77/1962 .......... 99 790 
03 Stofnfé alm. deildar togaraflotans ............ 2500 

Gjöld samtals ..........00020 0... 102 290 

Ýmislegt á sviði sjávarútvegs: 

0 10 Laun .......20000%0. 0000 nan 7 834 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............000000000... 2086 
0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 383 000 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 1850 

Gjöld samtals ............00000.. 0. 0... 394 770 

Viðfangsefni: 

02 Til sjóvinnunámskeiða og skólabáta .......... 3 536 
03 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum .............. 108 
04 Vegna rekstrarhalla togara 1974 .............. 45 000 
06 Fiskveiðasjóður, framlag skv. 1. nr. 55/1973 .. 277 000 
07 Fiskveiðasjóður, framlag skv. 1. nr. 33/1970 .. 35 000 
09 Veiðieftirlit ....................20000......... 6 876 
10 Verðuppbætur á línufisk .................... 26 000 
11 Til að tryggja útgerðarfyrirtækjum viðgerðar- 

þjónustu á fiskleitartækjum .................- 500 
12 Heimildarkvikmynd um sjómennsku .........- 250 
13 Vegna athugunar á notkun svartolíu í dísil- 

skipum ............00000 000 500 

Gjöld samtals ...........200.0 000... 394 770 

Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna: 

0 10 Laun -........0.22.0000 000 nr 18 827 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................00..0.0.. 16 603 
0 27 Viðhald ..............00.00. en senn 5 626 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00... 400 

Gjöld samtals ............00000. 0. 0... 41 456 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........000. 0000 0 0 12551 
03 Skúlagata 4 ..............00000000. een... 9778 
04 Keldnaholt .............225 2oocen en 19 127 

Gjöld samtals ..........0.00 0000... 41 456 

Samtals 1086 192
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101 

102 

201 

202 

203 

1 06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

0 10 Laun .......000000 00 nr nrnenrnenenrnr ner 14 179 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000.00.0.00.0.0.0. 6 289 

0 27 Viðhald .........0000.000 ens ns. 162 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ......0.0000000.0.. 300 

Gjöld samtals .......0000000 00.00.0000... 

Stjórnartíðindi: 

0 10 Laun ......00000000 ee nenennrnennenen rr. 1268 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000. 00.00.0000. 8 869 

0 27 Viðhald ........0cc0.cceesvsdassa nn 54 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......00000000... 50 

Gjöld samtals ......0000000e nr 10 241 

1 00 Tekjur .......00000000 00 sssssnnn nn... 150 

Mismunur ........0000000 000. 

Hæstiréttur: 

0 10 Laun #....0..000000 ner enn nnrrnr nennt. 5 105 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000.000.0..0...... 7172 

0 27 Viðhald .........000.ceceeessssse ene... 595 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ......000000000... 280 

Gjöld samtals .......0.00000 000. 0000... 13 152 

1 00 Tekjur .........00000000 00 sn essa 500 

Mismunur ......00000000 eens... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......0000cnerneneneeneneee tre... 7 263 

02 Útgáfa hæstaréttardóma ..........00..0.0....0.. 4 604 

03 Ljósprentun hæstaréttardóma .........00.0.... 1285 

Gjöld samtals ........000000 000... s.n... 13 152 

Saksóknari ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun .......000000 ss 14 164 

Önnur rekstrargjöld ..........0000.00000...0. 3 638 

Viðhald ..........00000 00... 108 

Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 150 

Gjöld samtals ........000.00000 00... 0... 

Borgardómaraembætti: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun ......000000 sn 26 057 

Önnur rekstrargjöld .........0000.000.0....0... 5 192 
Viðhald ........0.0000.00 ss en... 216 

Gjaldfærður stofnkostnaður .......0000000.0.... 250 

Gjöld samtals .......000000.......... 0... 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

20 930 

10 091 

12 652 

18 060 

31 715
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204 Borgarfógetaembætti: 

0 10 Laun .........000.00 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .....................0... 
0 27 Viðhald ..........2.2..0.00 0000 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000... 

Gjöld samtals .............0000 00... 

205 Sakadómaraembætti: 

0 10 Laun Þ.........0..00 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00000..00.. 
0 27 Viðhald ................002.00 00. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............0000 0000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............0000000 0. 
02 Rannsóknarlögregla ..........0.0.00.0..0. 00. 
03 Hegningarhús ............0..0.000000. 000. 

Gjöld samtals ...........00000 000... 

206 Lögreglustjórinn í Reykjavík: 

010 Laun ........00000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0..0.0.0... 
0 27 Viðhald ...............0.0.00.0 en 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður „................. 

Gjöld samtals ...........00000 0000 
100 Tekjur ..............000.00. s.n. 

Mismunur .............00 00 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ................00. 0 
02 Útlendingaeftirlit ..................0..0000.... 
03 Almenn löggæsla .............00800. 0000... 
04 Fángaklefar ..............0000.0 0000. 
05 Eftirlit á vegum ..............0 0000... 
06 Eftirlit með vínveitingahúsum ................ 
07 Lögregluskóli ...............000000 0000... 
08 Aðallögreglustöð við Hverfisgötu .............. 
09 Mötuneyti ...........000..0.0..0ne ss 
10 Sími og fjarskipti ............0.0.0..... 0... 

sr... 

211 Embætti sýslumanna og bæjarfógeta: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00..0000.... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

25 834 
5 233 

162 
600 

81 023 
18 964 
2597 
1600 

36 096 
49 719 
19 369 

104 184 

353 209 
61 971 
21 899 
5215 

442 294 
3392 

22 132 
5451 

365 894 
10 123 
14 454 
1335 
934 

14 848 
2 298 

— 4235 
442 294 

Þús. kr. 

31 829 

104 184 

438 902 

2950
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212 

213 

214 

Viðfangsefni: 

02 Prentun sameiginlegra kvittana 
03 Til kaupa á bókhaldsvélum .... 

Gjöld samtals .....0.0000. 0... 

Bæjarfógetinn, Akranesi: 

0 10 Laun 2... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 27 Viðhald .........0.0.00.0.0.0... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals .......0.0...... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .....000000 000... 

02 Löggæsla .......0000 0... 

Gjöld samtals ........000..0... 

Sýslumaðurinn, Borgarnesi: 

0 10 Laum „0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 27 Viðhald .........0000000. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ............0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ......000000 00. 
02 Löggæsla ........202000 0 
03 Hreppstjórar ........0.00...... 

Gjöld samtals ......2.000000 rn 

Sýslumaðurinn, Stykkishólmi: 

0 10 Laun ........200 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00000.0.0..0.... 
0 27 Viðhald .........0000000000..0.. 

Gjöld samtals ........00.... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......0000000..0.0.. 
02 Lögsæsla Stykkishólmi ........ 
03 Löggæsla Grundarfirði ........ 
04 Löggæsla Ólafsvík .............. 
05 Lögsæsla Hellissandi ......... 
06 Hreppstjórar .........0000..... 

Gjöld samtals ........0....0... 

#0... 

0... 

so... 

00... 

#0... 

0. 0000... 

sr... 

0... 

00... 

000... 

s.s... 

soo... 

Þús. kr. 

1250 
1700 

2 950 

15 498 
3119 
487 

1600 

9 855 
10 849 

20 704 

11 762 
3575 

352 
200 

9 608 
5 381 
900 

15 889 

14 484 
6 308 

444 

9576 
2945 
2351 
3 684 
1880 
800 

21 236 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

20 704 

15 889 

21 236
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215 

216 

217 

218 

Sýslumaðurinn, Búðardal: 

0 10 Laun .......000000000 00... 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............. 
0 27 Viðhald .........0000000000.0 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ....... 

Gjöld samtals ........2000000..... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0.00000.0....... 
02 Löggæsla ..............2.00.0....0. 
03 Hreppstjórar .........0.000.0000.. 

Gjöld samtals .......0.00000.0..... 

Sýslumaðurinn, Patreksfirði: 

0 10 Laun ..........0000000 0... 0. ..... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............. 
0 27 Viðhald ...........00000.000..0..0.... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ....... 

Gjöld samtals ................0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........00.00 

.00.0000.. ... 

00.00.0005. 

00.00.0000. 

00.00.0000... 

#00... 

00.00.0000 

s0..00.0000%. 

.0.000.000... 

00.00.0000. 

02 Löggæsla .............0000000....00... se... 
03 Hreppstjórar .............00.000. 

Gjöld samtals .........0.00.0000... 

Bæjarfógetinn, Bolungarvík: 

0 10 Laun ........0000000 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............. 
0 27 Viðhald ...........0000000......0... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ....... 

Gjöld samtals ........00.00000..0.. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............00.0......0.. 
02 Löggæsla .............00.000.0..... 

Gjöld samtals .........0.0.00.0.. 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Ísafirði: 

0 10 Laun ........00000000 00... 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............. 
0 27 Viðhald ...........00000.0...0.0...0.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ....... 

Gjöld samtals .......00000......... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............000000.0.... 
02 Löggæsla ............000000....0....0. 
03 Hreppstjórar ........000.000..00.. 

Gjöld samtals ............ ARNA 

..00000.00.. 

00.00.0000. 

00.00.0000... 

00.00.0000. 

00.00.0000. 

o0.0..0..0..0. 

#.00.000000.0.. 

.000000.00. 

0.000000..0. 

#00.000...0. 

0000... 

#000000.0.0. 

0.0.0000000.80 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

3 784 
1026 
216 
70 

Þús. kr. 

5 096 

12 343 

9710 

23 052
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219 

221 

222 

223 

Sýslumaðurinn, Hólmavík: 

0 10 Laun ......0.000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...... 
0 27 Viðhald ............2.20000.0 0... 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............ 

Gjöld samtals ........0..00 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......0.2.00.. 0... 
02 Löggæsla ........0...00. 00. 
03 Hreppstjórar ........00.0. 00. 

Gjöld samtals 2... 

Sýslumaðurinn, Blönduósi: 

0 10 Laun .......000000 rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald ............2..2.0.00. nn. nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............ 

Gjöld samtals ........0..0. 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............0000 000... 0... 
02 Löggæsla ............022.000. 000... 
03 Hreppstjórar ........0.0000000 00... 

Gjöld samtals ........0.00 000. 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Sauðárkróki: 

0 10 Laun 2... 
0 20 Önnur tekstrargjöld ..........0.0...0.. 
0 27 Viðhald .........20.020 0000. 

Gjöld samtals .......2.%.0.0 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........020000 0. 0... 
02 Löggæsla .............0.00000.00 00... 
03 Hreppstjórar ........0.020200 000... 

Gjöld samtals ......0..00. 00 

Bæjarfógetinn, Siglufirði: 

0 10 Laun ......2000000 0000 rn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald ............0..2000 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............ 

Gjöld samtals ........0.... 00. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0..000 0... 
02 Löggæsla .............0.000.0 0... 0... 

Gjöld samtals .............0 0... 

8579 
5 509 

1152 

15 240 

11 746 
3 393 
216 

9 891 
4 764 

700 

15 355 

13 019 
1921 

271 
100 

6 843 
8 468 

15311 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

4 467 

15 240 

15 355 

15 311 

A 62
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224  Bæjarfógetinn, Ólafsfirði: 

0 10 Laun ......2000 200 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........200.00.0 00... 

0 27 Viðhald .........0.0.00000. nr 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.2... 

Gjöld samtals .........0..0 00 

100 Tekjur .........20.0 00 sn 
Mismunur  ........000.. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........02.00 000 
02 Löggæsla ..........00.200000 0... 

226 

22 { 

Gjöld samtals 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Akureyri: 

0 10 Laun ..........020 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000% 00... 
0 27 Viðhald ...........2.00000.. 0 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00.0... 

Gjöld samtals ......0..0.2.000. 000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........2.000 0... 
02 Löggæsla Akureyri .........00.000 000... 
03 Löggæsla Dalvík .........002.20000. 00... 
04 Hreppstjórar .......0.22.000 0... 

Gjöld samtals NONNI 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Húsavík: 

0 10 Laun ........0.000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00....... 
0 27 Viðhald ...........020200 00 nn sn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00.0..0... 

Gjöld samtals .........0..02.00000 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........000. 000. 
02 Löggæsla Húsavík ............2..0020........... 
03 Löggæsla Raufarhöfn ............0000.00.00.00. 
04 Löggæsla Þórshöfn .............000000. 0... 0... 
05 Hreppstjórar .........2.000200 0... 

Gjöld samtals 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Seyðisfirði: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun ........ 

Önnur rekstrargjöld ................ 00... 
Viðhald ...... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

5 193 
944 
216 
50 

6 403 
60 

3 287 
3116 

6 403 

49 718 
9 094 

545 
350 

27 490 
28 504 
2950 

763 

59 707 

  

16 655 
3 819 

108 
4 000 

13 221 
7115 
1660 
1386 
1200 

24 582 

9319 
2730 

Þús. kr. 

6343 

59 707 

24 582 

12 640
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Viðfangsefni: 

OL Yfirstjórn ........000.0000 ne. 
02 Löggæsla Seyðisfirði .........2.00000....00.0..0.. 
03 Lögsæsla Vopnafirði .......2..0000.0.0.0.0.... 
04 Hreppstjórar ......20000 000. 

Gjöld samtals .........000.20 00. 

228 

229 

230 

Bæjarfógetinn, Neskaupsstað: 

010 Lan rr 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........00000.. 0... 
0 27 Viðhald .........2.0.0.00 00. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0.0... 

Gjöld samtals ......0.0000 00. 

Viðfangsefni: 

0L Yfirstjórn .........00.0000 00... 
02 Löggæsla .........2.0200 00. 

Gjöld samtals ......0..0.0 0 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Eskifirði: 

0 10 Laun 2.....000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000..00 000... 
0 27 Viðhald ..........0.0..0 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ......00......0.... 

Gjöld samtals ........000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0.200. 0. 
02 Löggæsla Eskifirði ........0.200.0 00... 
03 Löggæsla Egilsstöðum .........0.0.00.00... 0... 
04 Löggæsla Fáskrúðsfirði .................22..... 
05 Löggæsla Reyðarfirði ..............0..00.000.. 
06 Hreppstjórar ...........20200 00... 0... 

Gjöld samtals .........20.2000 00. 

Lögreglustjórinn í Hafnarhreppi: 

010 Laun #.........000.0 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0...0...0... 
0 27 Viðhald ............0..2 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .......0...0 200. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......0.0.0200 0. 
02 Löggæsla ...........00.20000 000... 

Gjöld samtals ................ HAIR 

Þús. kr. 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

8 746 

15 120 

8 738
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231 

232 

t2
 

Go
 

us
 

234 

Sýslumaðurinn, Vík í Mýrdal: 

0 10 Laun .......0020000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld „.................. 
0 27 Viðhald .........00.0.000 00... 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður ............ 

Gjöld samtals .........0.2..0 0... 

Viðfangsefni: 

OL Yfirsljórn ..........00 000. 
02 Löggæsla Vík .......00000.200 000... 
03 Hreppstjórar .......00.020 0... 

Gjöld samtals .......0.. 0. 

Sýslumaðurinn, Hvolsvelli: 

0 10 Laun #0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald ..........2.020000 000... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals .......0000.00 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn „........0000 000... 
02 Löggæsla ..........0.02.00000 0... 
03 Hreppstjórar .........00.0.0 000... 

Gjöld samtals .......0..0 0000. 

Bæjarfógetinn, Vestmannaeyjum: 

010 Katm 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0..... 
0 27 Viðhald ............0.20..0 0... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ......0...0... 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........20000 0... 

02 Löggæsla .........00000000 000... 

Gjöld samtals ......0000.0. 0 

Sýslumaðurinn, Selfossi: 

010 Laun -...... RAI 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 

0 27 Viðhald .........20.0.000 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ......0..00000 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........00000 000... 
02 Löggæsla ..........2020.00 0000... 
03 Hreppstjórar .....0.0.000000 00... 

Gjöld samtals ....... a. 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

5 568 
1851 
216 
150 

9 739 
1488 
öð8 

7 185 

9124 

1734 
422 
500 

8 037 
3 043 

700 

11 780 

23 777 
5 819 
2813 

215 

14 593 
18 031 

32 624 

24 953 
5 046 

541 
1250 

13 892 
16 498 

— 1400 
31 790 

Þús. kr. 

32 624 

31 790
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235 Sýslumaður og bæjarfógeti, Keflavík: 

0 10 Laun .....00000000 ene ner nr nennt 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........000000 0... 0... 

0 27 Viðhald .........20.00000 enn 

Gjöld samtals .......000.0 00 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .....20020000 0. era 

02 Löggæsla Keflavík--Njarðvík ...........0.00.. 

03 Löggæsla Grindavík .......000000000 00.00.0000... 

04 Löggæsla Sandgerði .........0.0000......00.0.. 

05 Hreppstjórar .......000000nn.e enn... 

Gjöld samtals 22.02.0000... 

236 Sýslumaður og bæjarfógeti, Hafnarfirði: 

0 10 Laun 22.00.0000. 00 nr nr rent nr nennt 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........02000 00.00.0000. 

0 27 Viðhald .........00.0000 0... nn sn 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .....0.000.0.000.. 

Gjöld samtals ......00200000 nn 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........00000 000 n en 

02 Löggæsla Hafnarfirði ..........00000.00..00.0... 

03 Löggæsla Seltjarnarnesi ......0000000000...0.. 

07 Hreppstjórar .........000000 0. enn. 

Gjöld samtals .......020.000 nn 

927  Bæjarfógetinn, Kópavogi: 

0 10 Laun 2... r rn 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........0.00000 0. 000... 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 00.00.0000... 

Gjöld samtals ........0020 0000 n 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......020000 nn s.n 

02 Löggæsla .......00000000n0nen ene. 

Gjöld samtals ......0000.0 00 nn en. 

238 Dómstóll og rannsóknadeild í ávana- og fíkniefnamálum: 

0 10 ELaun ........000 0 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000.. 00... 0... 

0 27 Viðhald ...........0.0000 0. nn 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ......00.000000.. 

Gjöld samtals .......0200.0 00 nn en 

Þús. kr. 

#7 100 
8526 

271 

16 330 
21 090 

5 186 
3199 

692 

46 497 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

46 497 

76 388 

49 995 

7128
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242  Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

0 100 Lan I 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0. 0. 
0 27 Viðhald .................00 00. 
0 800 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............ 000 

100 Tekjur .......0.0002 00 
Mismuntr ......... 0... 

243 Vinnuhælið á Kvíabryggju: 

010 Laun ..........00 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0. 
0 27 Viðhald ...............0.00. 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0. 0. 
100 Tekjur ............2.00.0 00 

Mismunur „............. 0. 

214 Fangelsi í Síðumúla: 

010 Latin 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0 
0 27 Viðhald ................... 00 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður „................. 

Gjöld samtals ............ 0. 

247 Eftirlitsstofnun með brotamönnum: 

010 Laun ........0.... 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........00.0. 000 

251 Landhelgisgæsla: 

0 10 Laun „............ 0 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 27 Viðhald .................00 00 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 

Gjöld samtals ...........0 0 
100 Tekjur ............. 00 

Mismunur 2... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............. 020 

02 Ægir 
03 Óðinn .............0. 
04 Þór 20.00.0000. 
05 Árvakur „......0...... 
06 Fluggæsla .............0000000. 2... 

öl. desember 1974. 

Þús. kr. 

305 445 
244 101 
68 585 
8000 

17 744 

643 875 
4 000 

47 312 
108 206 
103 024 
94 043 
52 409 
80 439 

Þús. kr. 

42 476 

10 128 

18 397 

3 367 

639 875
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to

 
et
 

uð
 

25 

Þús. kr 

07 Landhelgissjóður ........0000000 0... 0... 17 744 

08 Albert „2... 45 821 

09 Týr rr 94 877 

Gjöld samtals ......00000 00. 643 875 

252 Bifreiðaeftirlit: 

0 100 Lam rns er enter 53 873 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......00000000. 0... 0... 15 065 

0 27 Viðhald .........0000 00. enn 747 

0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ......00..00000... 8100 

Gjöld samtals ......000000 0. 77 185 

1 00 "Tekjúr 2......00000 rr 12 587 

Mismunur .......00000 nn 

Viðfangsefni: 

02 Bifreiðaeftirlit .........0.0000 00... 0... 65 198 

03  Bifreiðastjóra- og ökukennaranámskeið ........ 12 587 

Gjöld samtals .....000000 00 77 185 

Almannavarnir: 

0 10 Laun 2... err 3 103 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.0.00. 00... 0... 1644 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ......0.0000000000. 1500 

0 90 Yfirfærslur: 
(0 92 Til sveitarfélaga .......0000000 nn nn nn 1500 

Gjöld samtals 22.02.0000... een nn 

Sjómælingar og sjókortagerð: 

0 10 Laun 20.00.0000. 000 rrnr nr nnrrnn ern 12 980 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......00.000. 00.00.0000... 5 792 

0 27 Viðhald ..........000000 00. nenna 752 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0000000... 450 

Gjöld samtals ......000000 0. 19 974 

1 00 Tekjur ......000000000 nn nn en 4 500 

Mismunur .......000. 00 

Umferðarráð: 

0 10 Laun 2... rn r rennt 2756 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........00.00. 00. ..0..0..... 6 661 

Gjöld samtals ......000000 00. 9417 

1 00 Tekjur .......00.0 000 2000 

4 

li
 

Mismunur 2... HR 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

65 198 

7747 

15 474 

7417
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261 Öryggiseftirlit ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 
0 10 Laun 13 762 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 4475 
0 27 Viðhald ..............00..0. 00 162 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 200 

Gjöld samtals .........0..0. 18 599 
100 Tekjur 2... 18 599 

262 Löggildingarstofan: 

0 10 Latin 2... 5546 
0 20 Önnur rekstrargjöld 22... 1572 
0 27 Viðhald ..........0...0.0. 54 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 200 

Gjöld samtals .........0..0.. 7372 
100 Tekjur „2... 3010 

Mismunur 4 362 

281 Dómsmál, ýmis kostnaður: 

0 10 Latin .............. 11 762 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............... 0 16 618 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 92 

Gjöld samtals ..........0...... 28 472 
1 00 Tekjur ............ 3 820 

Mismunur 24 652 

Viðfangsefni: 

01 Málskostnaður ............0..0.... 16 000 
02 Meðdómsmenn ..............0 0. 5 500 
03 Setu- og varadómarar ..............000000..... 2450 
04 Próf málflytjenda ...............00000000... 242 
05 Siglingadómur ..............0....0..0 0 360 
06 Útgáfa norræns dómasafns .........0.00....... 303 
07 Norræn samvinna á sviði sakfræði ............ 92 
08 Matsnefnd eignarnámsbóta ..............0..... 3025 
09 Til útgáfu lagasafns ............000000000. 500 

Gjöld samtals .......0..0 28 479 

282 Ýmis löggæslukostnaður: 
0 10 Lan 2600 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00.... 2862 
0 80) Gjaldfærður stofnkostnaður .......000.. 6 000 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga .......... 5 200 

Gjöld samtals ........... 16 662
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Viðfangsefni: 

02 Héraðslögregla ..............2.0.00..0......... 
03 Lögreglubifreiðar ...............0.02...00..... 
04 Ýmis löggæslukostnaður .........0.0...0.00... 

Gjöld samtals ...........0.00 0 

283 Fangamál, ýmis kostnaður: 

0 10 Laun „..........0.00000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.000.00. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .........0....00... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........02.00 000. 

Viðfangsefni: 

04 Bygging ríkisfangelsa og vinnuhæla .......... 
05 Fangahjálp ............020000 0000. ens 
06 Sjúkrakostnaður refsifanga .................... 
07 Námskeið fangavarða ...........0.2000......0.. 
08 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga 

Gjöld samtals ..........0.....0 

284 Áfengis- og fíkniefnamál: 

0 10 Laun ............2.0. 0000. n rn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...000 0... 

Gjöld samtals .............. 00... 

Viðfangsefni : 

02 Matsnefnd vínveitingahúsa ..............00.... 
03 Öleftirlit .............2......00 
04 Fíkniefnanefnd ..............00.0 00... 0. 

Gjöld samtals ............. 0. 

301 Þjóðkirkjan: 

0 10 Laun .............0...00 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0...0........ 
0 27 Viðhald ..............0.0.. 0. nn 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........0..0 0 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............22.0. 0... 
02 Kirkjuráð .................0....00 0... 
03 Kirkjuþing ............0...0200 0000. 
04 Alþjóðasamvinna ...............0000. 00... 
05  Vestur-íslenskar kirkjur .................0.... 

Þús. kr. 

6018 
6 000 
4 644 

16 662 

1500 
2 336 

19 000 

1200 

19 000 
1200 
2102 

594 
1200 

24 036 

534 
993 

204 
188 

1135 

1527 

145 388 
21 898 
12 799 
12500 

13 584 

7023 
175 
375 
561 
60 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

24 036 

206 169 

á 63
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371 

372 

373 

öl. desember 1974. 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

06 Álag vegna afhendingar kirkna ................ 1000 
07 Utanfarir presta ........0.020000.0.. 0... 70 
08 Biskups- og prestabókasöfn ............0.0.... 50 
09 Viðbót við eftirlaun presta og ekkna .......... 346 
10 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar ................ 1999 
11 Æskulýðsstörf ............0200000. 0. 0... 4 140 
12 Sumarbúðir ..........0000202 0000... 1500 
13 Byggingaeftirlit ..............00..0.0.0.0 0... 1211 
14 Kirkjugarðaeftirlit .................0.00.2020... 1068 
15 Prestar og prófastar ...........0..0000 000... 150 318 
16 Byggingar á prestssetrum ........0...00000... 10 000 
17 Biskupsbústaður ..............000000 0000... 140 
18 Kaup á eignum á kirkjujörðum .............. 1500 
19 Viðhald embættisbústaða ..........0....0.0... 12 659 
20 Útihús á prestssetrum .........0...0.... 0... 1000 
21 Skálholtsstaður ............0..200000. 0... 0... 2000 
22 Hallgrímskirkja í Reykjavík ........0..00000.. 4 000 

23 Til Hallgrímskirkju vegna kaupa á stólum .... 635 
24 Útgáfustarfsemi ...........0..00.0 0. 100 
25 Hið íslenska biblíufélag ................0.2.... 400 
26 Til umbóta á kristindómsfræðslu í skólum .. 354 
27 Til rits presta í Hólastifti .................... 50 
29 Saurbæjarkirkja ...........0.0000 00... 0... 25 
30 Til Kirkjukórasambands Íslands .............. 80 
31 Til Kirkjuvogskirkju .............0.0.0. 0... 150 
32 Til Búrfellskirkju í Grímsnesi ................ 50 
33 Til minningarkapellu um séra Jón Steingrímsson 250 
34 Til Auðkúlukirkju ..........0.0000 000. 100 
35 Til Hóla í Hjaltadal .............0.00.0.00.0... 800 
36 Til Hjálparstofnunar kirkjunnar .............. 980 
37 Hallgrímskirkja í Saurbæ, vegna 300. ártíðar 

Hallgríms Péturssonar .........0...0 000. 1000 

Gjöld samtals ...........00 0 206 169 

Kirkjubyggingasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 'Til fyrirtækja í B-hluta ..........20..00.0.0.0.. 8000 

Gjöld samtals ...........0..0 000. 8000 

Kirkjugarðasjóður: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0. 00... 100 

Gjöld samtals ........0... 00. 100 

Kristnisjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hlyta ........0.0 000. 7 857 

Gjöld samtals .........0..0.0 000 7 857 

Samtals 2333 623
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101 

271 

272 

311 

372 

1 07 Félagsmálaráðuneytið. 

Félagsmálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun .........000200 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........2000..0000 00... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........000 00. 

Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0..00.0020. 
Gjöld samtals ........00.00.0.. 0. 

Viðfangsefni: 

02 Framlag skv. 1. nr. 30/1970 ........0.00000000. 
03 Heilsuspillandi húsnæði ...............0000... 
04 Launaskattur .........00.002000 00... 
05 Bvyggingasjóðsgjald ...............00000000... 
06 Laun húsnæðismálastjórnar og framkvæmda- 

StjÓra .........0222 00 0r nr 

Gjöld samtals ............2.20. 0. 

Byggingasjóður verkamanna: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........000.0.00..0.. 

Gjöld samtals ..........0...20 00. 

Skipulagsstjóri: 

0 10 Laun ..........00.000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000.00....... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ............0.0.20.00 00... 

Gjöld samtals ......0..020000 0. 

Framlag til Lánasjóðs sveitarfélaga: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ............0.00..0.0... 
Gjöld samtals ..........02.00. 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............00..... 

Gjöld samtals .........002020.0.0. 0... 

Þús. kr. 

11 629 
4 964 

200 

= ni
 1578 390 

75 000 
18 000 

1353 000 
129 840 

2550 

1578 390 

150 000 

8047 
10 453 

11 500 

45 000 

10 000 

Þús. kr. 

16 793 

1578 390 

150 000 

30 000 

45 000 

10 000



Nr. 111. 494 

399 Sveitarfélög, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 92 Til sveitarfélaga ..........0.0000 000... 
Gjöld samtals ..........00%00 0... 

Viðfangsefni: 

02 Vatnsveitur, skv. lögum ........2..00.00000..0.. 

06 Heimilishjálp, skv. 1. nr. 10/1952 ......0.0.2.. 
07 Vinnumiðlun ............00000 ss... ns. 

972 

974 

Gjöld samtals 

Brunamálastofnun ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 80 

100 

Laun ....... sr 

Önnur rekstrargjöld ................0....... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals 
Tekjur ...... 

Endurhæfingarráð: 

0 10 Laun ........00002 0000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00.00......... 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0... 
Gjöld samtals 

Erfðafjársjóður, framlag: 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja 
Gjöld samtals 

Bjargráðasjóður: 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja 

Gjöld samtals 

í Behluta ........0 

í Behluta .......0..0 00... 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja 
Gjöld samtals 

í Behluta .........000 0000. 

Styrktarsjóður vangefinna: 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja 

Gjöld samtals 
Í Behlyta ......... 

ANNO NONNI NR I 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

44 500 

32 000 
10 000 
2500 

44 500 

4 358 
2347 

50 

6 750 
6 750 

2159 
934 
100 

50 000 

26 000 

4 000 

33 500 

Þús. kr. 

44 500 

3193 

50 000 

26 000 

4 000 

33 500
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98i Vinnumál: 

0 10 Laun ......00000%0 0 ann nenna nr 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00000 000... 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ......200.22 0... nn 

Viðfangsefni: 

02 Félagsdómur .......0.20000. enn 
03  Sáttanefndir í vinnudeilum ...........0....... 

04 Framkvæmd áætlunar um opinberan stuðning 

05 
06 
07 

08 
11 
19 
13 
14 
15 

við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðing- 
arstarfsemi ........00000 0... 
Jafnlaunaráð .........0.000000 0... 0. 0... 
Byggins orlofsheimila verkalýðssamtakanna - 
Til Alþýðusambands Íslands vegna Menningar- 
og fræðslusambands alþýðu .........000.000.. 
Til Alþýðusambands Íslands vegna alþýðuorlofs 
Til Iönnemasambands Íslands ........00...... 
Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja .... 
Til Landssambands verslunarmanna .......... 
Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota ........ 
Kaupmannasamtökin vegna hagræðingarstarf- 
SEIME 

Gjöld samtals ........2000 000 

999 Ýmis framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........00.0 00. 

Viðfangsefni: 

01 Aðstoð við blinda .........02000 00... 0... 

02 Barnaheimilið Sólheimar í Grímsnesi .......... 
03 Fávitahælið í Skálatúni .........0.0.0.000000. 
04 Félagið Heyrnarhjálp .......2200000.0..0..0... 
05 Geðverndarfélag Íslands .........20.00000.0.0.. 

06 Tjaldanesheimilið ..........00000000 00... 

07 Mæðrastyrksnefndir ........0..2.000.....0..... 
08 Rauði kross Íslands ........00000 0000... 
10 SÍBS. styrkur ......0002000 000... 
11 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra ............ 
13 Slysavarnafélag Íslands .......0.000.0. 0000... 
14 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra ............ 
15 Styrktarfélag vangefinna .........2.0.0000.0..0.. 
16 Styrktarfélag vangefinna, dagheimili .......... 

17 Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis 
Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra vegna sér- 
náms í stjórn og kennslu við leikskóla ...... 
Meðlög samkv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga 
Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 ........ 
Neytendasamtökin .........00000000 0. 0... 

Þús. kr. 

1626 
654 

19 900 

806 
1040 

4 050 
634 

7000 

5 000 
1000 
350 
200 
100 

1000 

3000 

22 180 

64 072 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

22 180 

64 072



496 

Orlofssjóður húsmæðra, þar af starfskostnaður 
landsnefndar orlofs húsmæðra 300 þús. kr. .... 
Til sjómannastofa ..........00... 0000... 
Blindrafélagið, styrkur ...........0..000...... 
Til umbúðasmíði vegna fatlaðra .............. 
Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra ...... 
Geðverndarfélag Íslands, byggingarstyrkur .. 
Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingar- 
Styrkur .....0..0..... 

Styrktarsjóður lamaðra og fatlaðra ............ 
Stéllarfélag félagsráðgjafa til ráðstefnuhalds .. 
Styrktarfélag vangefinna á Norðurlandi ...... 
Styrktarfélag vangefinna á Austurlandi ...... 
Foreldrafélag fjölfatlaðra barna .............. 
Til Heilsuhælis Náttúrulækningafélags Íslands 
vegna byggingarframkvæmda í Hveragerði .... 

Gjöld samtals „..........0.0. 000. 

91. desember 1974. 

Þús. kr. 

7 800 
1550 
700 
80 

200 
2 000 

2 000 
1000 
250 

100 
100 
300 

3 000 

64 072 

Þús. kr. 

  

Samtals 2 077 628



31. desember 1974. 497 

101 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

273 

301 

302 

1 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 

0 10 Laun ......000000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0.00.... 
0 27 Viðhald .........200000 000. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .....00.0000 00. 
1 00 Tekjur .......000000 00... 

Mismunur ......002.000 0 

Tryggingastofnun ríkisins: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirlækja í B-hluta .........0..2.... 

Gjöld samtals .......0.000 0 

Framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ................ 

Gjöld samtals ........0.02000 00... 

Landlæknisembættið: 

0 10 Laun .........0 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0000.000.... 
0 27 Viðhald ..........00..0 000. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............ 

Gjöld samtals ......0.00.. 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ......0000000 000... 
02 Læknaráð ...........000.000. 00... 
03 Lækningaferðir sérfræðinga ............ 

Gjöld samtals .......00000 000. 

Ríkisspítalar, skrifstofa: 

0 10 Laun .........0000 00 sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald ..........00000 000. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............ 

Gjöld samtals .........00.. 00... 
1 00 Tekjur ........00000 00. nn 

Mismunur .........000 0 

Þús. kr. 

15 246 

8910 

100 

13 989 540 

510 000 

5 6ö7 
4 156 

216 
150 

9161 
175 
853 

10 779 

37 816 
11 353 

216 
300 

49 684 
2640 

Nr. 111. 

Þús. kr 

24 364 

13 989 540 

510 000 

10 779 

47 044



Nr. 111. 498 

öll 

321 

322 

361 

3r1 

372 

Rannsóknastofa háskólans: 

0 10 Laun .......000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
027 Viðhald ...............0000...0 0... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ........2..0000 000 
100 Tekjur ............000 nr 

Mismunur ........... 0. 

Blóðbankinn: 

010 Laun 2... 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..............2.0 0... nn 
0 60  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ...........020200000 00... 
100 Tekjur .............0 000 

Mismunur ............0..0 0 

Geislavarnir ríkisins: 

010 Laun ...............0. 0... esne 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........000.0 000. 

Heilbrigðiseftirlit ríkisins: 

010 Laun „.........2. 00 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ................ 0000. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ...........0.0 0. 

Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 

010 Laun #0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ...........0.00.00.. ne... 
0 680. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........0....0 0. 
100 Tekjur ...........000. 0000. 

Mismunur ...........0.00. 00. 

Landspítalinn: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ................. 
Gjöld samtals ............0. 0 

Fæðingardeild Landspítalans: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ................. 
Gjöld samtals ..........0000 0000... 

öl. desember 1974. 

Þús. kr. 

77 109 
17 141 
1623 
3300 

99 173 
20 615 

20 119 
10 278 

751 
300 

31 454 
16 400 

1910 
1145 
500 

ð öl6 
1215 

195 
652 

3081 
964 
162 
100 

4 307 
50 

187 000 

80 000 

Þús. kr. 

18 558 

15 054 

3555 

7578 

4 257 

187 000 

80 000



öl. desember 1974. 499 

314 

377 

3í8 

381 

391 

392 

Vífilsstaðaspítali: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............00...... 

Gjöld samtals ........202000 00. 

Kristneshælið: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Ti) fyrirtækja í B-hluta ......00000.000......... 

Gjöld samtals .........02200 0. 

Læknishéraðasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 'Til fyrirtækja í B-hluta ........0..0.00. 0... 

Gjöld samtals ..........0.00 0000. 

Námslán læknastúdenta: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 'Til fyrirtækja í B-hluta ...........2000.00.0... 

Gjöld samtals .........000200 000. 

Til sjúkrahúsa og læknabústaða: 

0 10 Laun #........000 ner 

0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ..........0000. 00... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........0.00000 0. 

Viðfangsefni: 

03 Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamið- 
stöðva, elliheimila og læknabústaða, annarra en 
rikissjúkrahúsal) ...........2002 000... 

04 St. Jósefsspitali, byggingarstyrkur ............ 
05 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkis- 

hólmi, byggingarstyrkur .............0.000.... 
06 Styrkur til heilsuverndarstöðva ............0... 
07 St. Jósefsspitali, vegna kaupa á röntgentæki .. 
08 St. Jósefsspitali í Hafnarfirði, byggingarstyrkur 

Gjöld samtals ..........0.000. 0. 

Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar: 

010 Laum #......0200000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0...0.00000.0... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0.0..00 0... 

Berklavarnir: 

0 10 Laun ........000 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00.0........ 

Gjöld samtals ..........2.000 ne. 

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 9. 

10 000 

7900 

2 000 

6 612 

639 018 
14 000 

607 800 

3500 

500 
37 830 

5 000 
5 000 

659 630 

108 019 
3184 
6 000 

2455 
1320 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

10 000 

10 VE 

7500 

2000 

659 630 

117 203 

3775 

A 64



Nr. 111. 900 

393 Skólayfirlæknisembættið: 

0 10 Laun ......000000000 nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0.0.020000.. 00... 

Gjöld samtals .........2.202 0... en 

399 Ýmis heilbrigðismál: 
0 10 Laun 2... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000. 000... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0... 

0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ...........0002000 0... 0... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......0..02.00. 0. 

Viðfangsefni: 

01 Lyfjaverðlagsnefnd ..........20.02000 0... ....0... 
02 Norræn samvinna í lyfjasölumálum .......... 
03 Lyfjaskrárnefnd ..........0000. 0000... 
04 Evrópska lyfjaskráin ..........0000000. 000... 
05 Eiturefnanefnd ..........20.002000 00... 0... 
06 Lyfjaeftirlit, þ.m.t. eftirlit með sérlyfjum, 

07 
08 
09 
10 

11 
13 
14 
16 
18 
19 
20 

25 
27 
28 
29 
30 
33 

94 
3ð 
30 
97 

eiturefnum og deyfilyfjum og sérstakar efna- 
rannsÓkÐMir „........000000 00 
Daggjaldanefnd ...........0000.00 0... 0... 
Hjartavernd ..........00.0. 000... enn. 
Krabbameinsfélag Íslands .................... 
Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnalögum og 
lögum um ónæmisaðgerðir „................... 
Matvælarannsóknir „..........0.0.0000.00.....0.0.. 
Til kynsjúkdómavarna, 1. 91/1932 ............ 
Kostnaður vegna 1. 16/1938 ...........0..0... 
Til lækningatækja, 1. 43/1965 .......0.0000.... 
Námskeið sjúkraliða ...........020000. 0... 
Námskeið heilbrigðisstétta ..............2.0.... 
Til ráðstefnuhalds háls-, nef- og eyrnalækna á 
árinu 1975 ..............00. rn 
Minningarsjóður Landspítalans .............. 
Sjúkraflug ........0...00. 0000 
Rhesusvarmir „............000000 000... 
Blóðrannsóknir ungbarna .............0...... 
Rannsóknir í samvinnu við WHO ............ 
Til tækniaðstoðar við sveitarfélög vegna vatns- 
og skolpveitumála og annarra umhverfis- og 
mengunarmála ..............022.0 000... 
Kostnaður vegna reglugerðar um iðjumengun 
Námsferðir héraðslækna og embættislækna 
Ljósmæðralaun ..........2020200 0... 
Skólar heilbrigðistækna ................0..... 

Gjöld samtals ..........2.0.0.0 0... 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

1417 
350 

23 169 

16 406 

220 

300 
6 000 
2500 

850 
1635 
408 

3000 
1500 
2802 
8400 
3 384 

76 352 

Þús. kr. 

1767 

76 352



#1. desember 1974. 501 

471  Gæsluvistarsjóður, framlag: 

48 

501 

502 

0 90 
0 91 
0 94 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ..............00000... 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ............0 0 

Viðfangsefni: 

01 

02 

03 

04 

Drykkjumannahælið Vifilsstöóðum ............ 
Vistheimilið Víðinesi .......0.00..000. 0... 
Bláa bandið ........0.00000... nunna 
Vernd ......20000 

Bindindisstarfsemi: 

0 10 
0 20 
0 80 
0 90 
0 94 

Lan ........000 00 
Önnur rekstrargjöld ..........000.00. 0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Yfirfærslur: 

Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ........00200.00 0. 

Viðfangsefni: 

02 
04 
05 

Áfengisvarnir .......0.0.0000. 
Templarahöllin, byggingarstyrkur ............ 
Stórstúka Íslands .......20000000 000... 0... 

Gjöld samtals ......2..00..0 0 

Ljósmæðraskóli Íslands: 

0 10 
0 29 
0 27 
0 80 

100 

Lam 00.00.0000 
Önnur rekstrargjöld ........0.0.2.00. 00... 
Viðhald ..........02020 00 

Gjöld samtals ...........2.0 0... 
Tekjur .............0. 00 
MiSsMUMUr ........00.. 

Þroskaþjálfaskólinn: 

010 
0 20 
0 80 

100 

Laun ......... 0000 
Önnur rekstrargjöld ..............0.2... 0... 

Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............ 0000 

Tekjur .............0 0 
Mismunur .........0.. 0 

Þús. kr. 

28 000 
1700 

20 000 
5 000 

1 200 
500 

29 700 

7233 
900 

1800 

9933 

4 924 
794 
108 
100 

5 926 
230 

6 042 
1215 

125 

7 382 
405 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

29 700 

9933 

5 696 

6 977 
  

Samtals 15 898 262



Nr. 

101 

103 

104 

201 

202 

203 

204 

111. 502 

1 09 Fjármálaráðuneytið. 

Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Eaum ......20000 000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0.00.00... 
0 27 Viðhald ............2.0020000. 00... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals .........200200 00... 

Ríkisbókhald: 

0 10 Laun .......000%0. nn re err 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..............2.000... 
0 27 Viðhald ...........2.020.0. 0. sn... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals ..........2.2.0 00... 

Ríkisfjárhirsla: 

0 10 Laun ........00.0000%0 0000 n nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.000... 
0 27 Viðhald ..........0.2..000 0... ne nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals ..........2.2.0000 00... 

Embætti ríkisskattstjóra: 

010 Laum ......0.00 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.20.... 
0 27 Viðhald ...........0..0.00 0... sn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals .........0.000. 00... 

Skattstofan í Reykjavík: 

0 10 Laum .....0..000000 0 nn 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............2.02000.... 
0 27 Viðhald ...........20.200.0. ene. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals ........0000000 000... 

Skattstofa Vesturlandsumdæmis, Akranesi: 

0 10 Laun #........002000 000 seen 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..00.... 

Gjöld samtals .......002.0.00 0... 

Skattstofa Vestfjarða, Ísafirði: 

0 10 Laun ......0000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0..00000000.. 

Gjöld samtals .......000000 000. 

ðl. desember 1974. 

Þús. kr. 

39 590 
25 928 

ö4d1 
500 

18518 
5 817 

216 
600 

1 231 
1676 

108 
150 

36 872 
9 058 

325 
700 

66 072 
10 385 

162 
650 

9178 
1514 

7 602 
1653 

Þús. kr. 

66 559 

25 161 

9171 

46 955 

77 269 

10 692 

9255



ði. desember 1974. 5083 

205 

206 

208 

209 

211 

212 

Skattstofa Norðurlandsumdæmis vestra, Siglufirði: 

0 10 Laun .........0.00 0000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.000000 0... 
0 27 Viðhald ..........0..00..00 ven 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.... 

Gjöld samtals ........0000000 0... 

Skattstofa Norðurlandsumdæmis eystra, Akureyri: 

010 Laun .........000000 s.n 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0...00.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0..002.0.. 

Gjöld samtals ..........%.200 0... 
100 Tekjur ........2020000 000 

Mismunur #..........0.0200 0000. 

Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum: 

0 10 Laun .........20200000 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.0.0.0.0.0... 
0 27 Viðhald ..............20000 00 nr 

Gjöld samtals .........0.002 0. 
100 Tekjur ........0022000 0000 nr 

Mismunur ........00.00 200 

Skattstofa Suðurlands, Hellu: 

0 10 Laun ...........020.0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0......000000.. 
0 27 Viðhald ...............000.. 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000%.. 

Gjöld samtals ..........%.0.2 00 
1 00 Tekjur ........00002000 00 n ns 

Mismunur #„........00000 00. 

Skattstofa Vestmannaeyja: 

0 10 Laun .........200 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.00000. 000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000000.. 

Gjöld samtals ........000000 00 

Skattstofa Reykjanesumdæmis, Hafnarfirði: 

0 10 Laun ........20000 00 

0 20 Önnur rekstrargjöld .............000000.200... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ........00000.00... 

Gjöld samtals ........0000 00. 
1 00 Tekjur ........0000000 0. 

Mismunur ........0..0000 0000 

Skattstofur, sameiginleg útgjöld: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..................0..... 
Gjöld samtals ..........2..20200 00... 

24 966 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

10 400 

18 531 

10 979 

8 604 

4 845 

24 783 

24 966



Nr. 111. 504 

214 

263 

282 

aði 

Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd: 

010 Laun #2... 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ................0. 0... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ..........0..0. 0 

Gjaldheimtan í Reykjavík: 

0 10 Laun #2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ............2...00. 0. 

Gjöld samtals ........0.....0 00 
1 00 Tekjur „...........20 0000. 

Mismunur ...........000 00 

Tollstjórinn í Reykjavík: 

010 Laun ......00.00 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0..0..0.... 

0 27 Viðhald .............0.00 000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ............. 2 
1 00 Tekjur ............ 

Mismunur .........0.... 00 

Viðfangsefni: 

02 Skrifstofa tollstjóra ..........00000.00.0... 
(3 Tollgæslan í Reykjavík ................. 
04 Sameiginlegur kostnaður ................ 

Gjöld samtals ......0... 

Tollgæsla utan Reykjavíkur: 

0 10 Laun #........2.0.0. 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ............ 00. 

Tollamál, sameiginlegur kostnaður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
Gjöld samtals ............ 0. AR 

Uppbætur á lífeyri: 

0 10 Tann 2... FR 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

7216 
1402 

33 
60 

18 593 
9753 

271 

28 617 
6 000 

133 530 
29 147 
3971 
1000 

167 248 
3 000 

59 136 
85 446 
22 666 

167 248 

395 000 

Þús. kr. 

8711 

22 617 

164 248 

24 136 

4 555 

395 000



383 

384 

402 

481 

971 

9s1 

31. desember 1974. 505 

382 Eftirlaun samkvæmt launalögum: 

0 10 Laun ......0.0.000 0 

Gjöld samtals ......0.2000 00. 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn: 

0 10 Laun) .....0002 000 

Gjöld samtals .....0000000 000. 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur: 

0 10 Laumi) #......000000 eens 
Gjöld samtals ......0.2000 0. 

Fasteignamat: 

0 10 Laun ......00000 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000000....0.... 

Gjöld samtals ......0..00000 0. 
1 00 Tekjur ........00.0000 0 senn 

Mismunur ......00.0000 000 

Útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.00.0.0... 00... 
Gjöld samtals ......0.0%.0 0... 

Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins: 

0 10 Lan 20.00.0000 rennt 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0. 0... 0... 

0 27 Viðhald ..........00.000000 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.0.000... 

Gjöld samtals .....00..002 00. 
1 00 Tekjur ........000000 00 

Mismunur ........00. 000 

Ríkisábyrgðasjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í Behluta .......0000. 000... 

Gjöld samtals ......0.020 00. 

Sameiginleg skrifstofubygging við Grensásveg: 

0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........00.0.0.00.0.. 

Gjöld samtals ........%2.000 0 

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 10. 

Þús. kr. 

7 200 

17 788 

12 269 

12 600 
11 248 

23 848 
600 

150 000 

16 346 
9 665 

325 
200 

26 536 
16 000 

100 000 

40 000 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

7 200 

17 788 

12 269 

23 248 

150 000 

10 536 

100 000 

40 000



Nr. 111. 

998 

999 

506 

Til ráðstafana í kjara- og verðlagsmálum: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ......... 

Ýmislegt: 

0 10 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.000.000... 
0 90, Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ............000 0. 

Viðfangsefni: 

02 Orlofsheimili BSRB ................ 0... 
03 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun ríkis- 

04 

stjórnarinnar að fengnum tillögum stjórnskip- 
aðrar nefndar ....................00. 0 
Símakostnaður og burðargjöld fyrir stjórnar-' 
TÁÐIÐ .....0.0.....00.00 
Kostnaður við kjarasamninga ................ 
Dómkröfur og málskostnaður ................ 
Áætlað framlag til togaralána ................ 
Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda .. 
Lifeyrissjóður bænda ........................ 
Lifeyrissjóður verkalýðsfélaga ................ 
Óviss Útgjöld L.......00.0 0 
Kostnaður vegna milliþinganefnda ............ 
Orlofsheimili BHM Sr. 

31. desember 1974. 

Þús. kr. Þús. kr. 

500 000 

500 000 

9500 
44 894 

108 500 
137 200 

300 094 

15 000 

32 000 

23 214 
3500 

11 680 
86 500 
1000 

48 200 
38 000 
10 000 

5 000 
4 000 

22 000 

300 094 
  

Samtals 2128562



31. desember 1974. 507 Nr. 111. 

1 10 Samgönguráðuneytið. 

101 Samgönguráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ...........0.0000 0. enn 8690 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00.0. 0... 5 759 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 100 

Gjöld samtals .........0.2..2 0. 14 549 

211 Vegagerð: 

010 Laun ...........000000 sn 420 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0..00.00000... 80 000 
0 27 Viðhald ..............0.. 0... ne 750 000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 1909 619 
0 900 Yfirfærslur: 
0 91 'Til fyrirtækja í B-hluta ...........0...0..00.. 38 000 
0 92 Til sveitarfélaga ...........0.2200000. 0... ...... 350 000 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 5000 

Gjöld samtals ........00..20 0 3552 619 

1 00 Tekjur .............00.0 ss 10 000 

Mismunur .............2.. 0... 3542 619 

321 Strandferðir, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............0000.000.. 110 035 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 71 090 

Gjöld samtals ............0.2000 000. 181 125 

Viðfangsefni: 

02 Skipaútgerð ríkisins ............0200.000..0.0. 110 035 
03 Flóabátar og vöruflutningar .................. 71 090 

Gjöld samtals ...........0.00200 0 181 125 

325 Rekstrardeild ríkisskipa: 

0 10 Laun ..........00.0000 00. nn 15 895 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00..00.000.... 4 249 
0 27 Viðhald ...............2. 0... 162 

Gjöld samtals .........0.0.0. 0. 20 299 
1 00 Tekjur ............2..200 00... 3 000 

Mismunur ..............0. 000... 17 299 

A 65



Nr. 

331 

333 

111. 508 

Vita- og hafnamál, aðalskrifstofa: 

010 Laum .....0200000 0000 err 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.00000...0... 
0 27 Viðhald ..............20.0. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0........... 

Gjöld samtals ..........000000. 00. 
100 Tekjur ..........000.00 00. 

Mismunur ............202 02... 

Vitamál: 

0 10 Laun ......2200000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00.0.0..00.. 
0 27 Viðhald ...........0..0..00 0. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .............0000 00. 
1 00 Tekjur ..........02..020 00... 

Mismunur ..............0 0. 

Viðfangsefni: 

02 Rekstur vita ..............0.0 0. 
04 Sjómerki .........2.2020. nr 
05 Vitabyggingar ..............00000 00... 

Gjöld samtals ..............20. 0. 

Hafnamál: 

0 10 Laun #2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0000..0 0... 
0 27 Viðhald ...........0....0 0... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .......0.00. 0... 
0 92 Til sveitarfélaga ................. 0... 000... 

Gjöld samtals ...........0...0.0. 0 

Viðfangsefni: 

02 Til hafnarannsókna og mælinga .............. 
03 Hafnarmannvirki og lendingarbætur!) ........ 

04 Ferjubryggjur?) ............00.. 0. 
05 Landshafnir, framlag .........0....0.0000... 
06 Hafnarmannvirki, eftirstöðvar framlaga ...... 
07 Hafnabótasjóður, framlag .............000.00... 

08 Sjóvarnargarðarð) .........00.00000 00 

Gjöld samtals ...........0. 00. 

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 11. 
2) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 12. 
3) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 13. 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

27 584 
7 300 
433 
400 

2160 

37 877 
16 220 

36 351 
14 156 
6 925 

10 500 

67 932 
7 900 

50 850 
2582 

14 500 

67 932 

3000 
584 

2500 
6000 

594 418 
599 110 

5 084 
584 610 

10 000 
524 226 

8000 
70 192 
3500 

1205 612 

Þús. kr. 

21 657 

60 032 

1205 612
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341 Siglingamálastofnun ríkisins: 

0 10 Laun .........200000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.0000.00000.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0..0.0.0... 

Gjöld samtals ........0.00000 000. 
1 00 Tekjur .......2000.0 0000. 

Mismunur .........000200 00 

342 Sjóslysanefnd: 

0 10 Laun .........0.000 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0......0.0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........002% 0000. 

471 Flugmálastjórn: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........00.02. 0000... 
Gjöld samtals .........000. 00. 

481  Flugbjörgunarsveitir, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 'Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........00.0000 0. 

651 Ferðamál: 

0 10 Laun ......22.00000 000 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00.. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00..000... 

0 900 Yfirfærslur: 

0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 
Gjöld samtals .........22.002 0000. 

Viðfangsefni: 

02 Ferðamálaráð ...........00.0000 00... 
03 Ferðamálasjóður ..........2020000 0... 0... 
04 Til að bæta hreinlætisaðstöðu á fjölsóttum ferða- 

stöðum ........2200.00 0. 

05 Til að bæta aðstöðu ferðamanna við Gullfoss .. 

06 Til ferðamálakönnunar .........0000000.0.0.. 

Gjöld samtals ..........00. 0 

652 Veðurstofan: 

0 10 Laun ......... 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0000000... 
0 27 Viðhald ...........2.0000.... 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...xc......00 0 

1 00 Tekjur .........2.202000 0. 
Mismunur .........02000 0... 

Þús. kr. 

#2 739 
7 008 
400 

40 147 
6 000 

1254 
2523 

80 

500 

1861 
7 036 
8 000 

15 000 

3 057 
15 000 

3000 
5 000 
5 840 

31 897 

98 051 
40 405 

3 847 
7120 

149 423 
59 578 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

34 147 

3 857 

485 725 

500 

91 897 

89 845



Nr. 111. 510 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........2.0.000.0sen sess 
02 Veðurspádeild ...............2000... 00... 
03 Síma- og útvarpskostnaður .................. 
04 Loftskeytadeild ..............0.0.00000 00. ..... 
05 Veðurfarsdeild ................0.0.000 0... 
06 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar .......... 
07 Veðurstöðvar ............0.20000 0... 
08 Hálendisathuganir ................000.00.0.00.0.. 
09 Jarðeðlisfræðideild ....................0..0... 
10 Bóka- og skjalasafn ............00000000..0.00. 
11 Veðurþjónusta vegna millilandaflugs .......... 
12 Til hafísrannsókna .............0.00. 000... 
14 Til veðurskipa á N-Atlantshafi .............. 

Gjöld samtals ............0.00 000 

656 Landmælingar: 

0 10 Laun ..............00000 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.00000.... 
0 27 Viðhald ...............0..00 0... 
0 70 Vextir .............2.00 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals „........0..000 0. 
1 00 Tekjur .............00 0000 

Mismunur ................000 0000 
3 00. Lánahreyfingar út ...................00....... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........2200...0senes 
02 Landmælingar .............00...00 000... 
03 Ljósmyndadeild ...............0..00... 0... 
04 Kortasala ..............0..000. 00... 
05 Myndmælingadeild .................0000000.0.. 

Gjöld samtals ............2200 0000. 

672 

673 

Sérleyfissjóður: 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B-hluta .............0.00..... 
Gjöld samtals ...........0%..00 000 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ...........0.......... 
Gjöld samtals .............0000 0 

81. desember 1974. 

Þús. kr. 

18 634 
11 498 
7198 
9177 
8 168 
9 841 

15 942 
3229 
5 390 
1172 

56 985 
834 
760 

149 423 

15 015 
11 493 

487 
242 

6115 
13 

33 365 
8 200 

1635 

1564 
10711 

6 464 
4 729 
9 897 

33 365 

5 300 

5 000 

Þús. kr. 

25 165 

5 300 

5 000 
  

Samtals 5 724 329
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1 11 Iðnaðarráðuneytið. 

101 Iðnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa: 

202 

203 

204 

0 10 
0 20 
0 27 

1 00 

Laun 20.00.0000 nennt 
Önnur rekstrargjöld .......220000000.00.. 
Viðhald .......20.000 0... en 

Gjöld samtals .......202000 00... 

Tekjur ....0.0000000 rn 
Mismunur ......02000 0... 

Iðnþróunarstofnun Íslands: 
Laun „2... 
Önnur rekstrargjöld .........0000...0.0.. 
Viðhald .........0000000 000... 
Vextir 2... 000 
Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .....0.0000 000. 
Tekjur .......000000 00 
Mismunur ........0000 0... 

Lánahreyfingar út ...........0.0.0...000. 

Rannsóknastofnun iðnaðarins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins: 

Laun 2... 000 

Önnur rekstrargjöld .............000.... 

Viðhald .........0000.00 000. 

Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun 2... 

Önnur rekstrargjöld .....0.0.000.. 0... 
Viðhald .........0000000 0. 

Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.... 

Gjöld samtals .......00220. 00... 
Tekjur .......0.0000 000. 
Mismunur ........000000 20 

Gjöld samtals ......002000. 00... 

Tekjur ......0.00000 000 
Mismunur ........00. 0... 

Verkstjórnarnámskeið: 

0 10 
0 20 

Laun 2... nennt 
Önnur rekstrargjöld .................... 

2000 

Nr. 1ll. 

Þús. kr. Þús. kr. 

11 459 
7 356 

81 

18 896 
1500 

15 279 
6 420 

298 
360 
600 

22 957 
500 

188 

20 244 
10 115 

649 

33 008 
3500 

29 040 
11 021 

649 

— 2000 
42 710 
8500 

2487 
847 

17 396 

22 457 

29 508 

34 210



Nr. 111. 

206 

221 

233 

512 

0 27 Viðhald ..............0 00 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........000.... 

Gjöld samtals „........ 
1 00 Tekjur .........0.000n 0 

Mismunur ............00 0 

Stjórnunarnámskeið: 

0 10 Laun FER 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 

Gjöld samtals .................. 
1 00 Tekjur .............02 0000 

Mismunur ...........00000 000 

Námskeið í stjórn vinnuvéla: 

0 10 Laun ....... 
0 20 Önnur rekstrargjöld 00... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .........00000.... 

Gjöld samtals „............ 
Í 00. Tekjúr ............. 00 

Mismtnur „...........0 2. 

Til eftirmenntunar í rafiðnaði: 

0 10 Laun III 

0 20 Önnur rtekstrargjöld ............... 
Gjöld samtals ......... 

Lánasjóðir iðnaðarins: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 

Gjöld samtals 

Viðfangsefni: 

02 Tönlánasjóður 

sr .. 0... 0 8 8 2 #0 8 

LA RO 

03 Tönrekstrarsjóður ..........0...000.... 0. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja 
Gjöld samtals 

í Behluta ................... 

se 

Lagmetisiðjan Siglósíld: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja 

Gjöld samtals 
í Behluta .........0.000. 

0000... 

91. desember 1974. 

Þús. kr. Þús. kr. 

108 
250 

3 692 
320 

3372 

1771 
2 2136 

3 907 
1600 

2307 

1520 
1513 

100 

3133 
652 

2 481 

2500 
1 000 

3500 

100 000 
100 000 

50 000 
50 000 

100 000 

42 000 

42 000 

5 000 
5000



31. desember 1974. ölð Nr. 111. 

235 Fyrirtæki og stofnanir, framlög: Þús. kr. Þús. kr. 

0 90 Yfirfærslur: 

0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .......00.00.00.... 138 600 

Gjöld samtals „02.00.0000... 138 600 

Viðfangsefni: 

02 Útflutningsmiðstöð iðnaðarins .......0.0.02... 12 000 

03 Sölustofnun lagmetisiðnaðarins ........20.0... 25 000 

04  Þangverksmiðjan, Reykhólum ......0000000... 100 000 

05 Tðnaðarbanki Íslands, hlutafjáraukning ........ 1 600 

Gjöld samtals „22.20.0000... 138 600 

299 Iðja og iðnaður, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ........0.000.... 40 850 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 1375 

Gjöld samtals ......022000 00 nn 42 225 

Viðfangsefni: 

02 Til iðnráða og annarrar starfsemi á sviði iðnaðar 1250 

03 Heimilisiðnaðarfélag Íslands .................. 125 
04 Til eflingar iðnþróunar og tækninýjunga í iðnaði 7 500 

05 Mótframlag vegna tækniaðstoðarframlags S. þ. 

UNIDO .....000000 ner 600 

06 "Til gosefnarannsókna og gosefnaiðju ........ 6 000 

07 Mótframlag vegna tækniaðstoðar S. þ. UNDP 6 200 

(08 Viðræðunefnd um orkufrekan iðnað .......... 9 000 

09 Saltverksmiðja á Reykjanesi ........00.000... 2000 

10 Stjórn iðnþróunaráætlunar ........20.02.0..0.. 4. 500 

11 "Til Landgræðslusjóðs vegna vatnstöku ........ 2400 

12 Norræni iðnaðarsjóðurinn ..........0.0.00.... 2 650 

Gjöld samtals .......0.%00 0... 42 225 

301 Orkustofnun: 

0 10 Laun ..........0 rss 105 985 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......00.000. 000... 156 167 

0 27 Viðhald ..........00.00000 en enn 3 354 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0000000000. 11 100 

Gjöld samtals ....0.00000 000 276 606 

1 00 Tekjur ......000000r rr 20 714 

MiSMUNUr ........000 0. 255 892 

302 Rafmagnseftirlit ríkisins: 

0 10 Laun .....00000000 0000 ern r rr 19 134 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........2000.0...... 0... 8 042 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0000..0.. 1000 

Gjöld samtals ........00200. 0000 28 176



Nr. 111. öld 

öll 

371 

399 

Landsvirkjun, eiginfjárframlag: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ......... 

Orkusjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............0.00.... 

Gjöld samtals „..........0000. 

Viðfangsefni: 

02 Rafvæðing í sveitum ..................0..... 
04 Lán til jarðhitaleitar ......................... 
05 Lánagreiðslur ...............2.00.0.000 000... 
06 Verðjöfnunargjald ..................00000.... 

Gjöld samtals ........0...0.0. 0. 

Til jarðhitaleitar, samkv. nánari ákvörðun fjárveitinga- 
nefndar: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 

Gjöld samtals ............00 0 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

62 000 

609 650 

50 000 
12 000 

107 650 
440 000 

609 650 

25 000 

Þús. kr. 

62 000 

609 650 

25 000 
  

Samtals 1423 774



101 

201 

902 

999 

101 

102 

. desember 1974. 51 ut
 

1 12  Viðskiptaráðuneytið. 

Viðskiptaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun “......020000 rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0..0..0. 0... 
0 27 Viðhald .............0..... ner 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0..0.00... 

Gjöld samtals .......0000000. 0... 

Niðurgreiðslur á vöruverði: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .........0..00.. 

Gjöld samtals .......00020 000 

Verðlagsskrifstofan: 

0 10 Laun ..........00000 sn ess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000...... 
0 27 Viðhald ..............00.. eens. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00... 

Gjöld samtals .........00000 2. 

Vörusýningar erlendis: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .........0.0..... 

Gjöld samtals .......0002000 00. 

Þús. kr. 

13 567 
6 465 

54 
100 

3 #58 000 

24 181 
4 353 

195 
250 

1500 

  

Samtals 

1 13 Hagstofa Íslands. 

Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun .....0.20.2000 00 nes ne nennt 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00.0.0 0... 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0..00...... 

Gjöld samtals .........020000 000... 
1 00 Tekjur .......200000 0000 

Mismunur ........00. 0. eee 

Þjóðskráin: 

0 10 Laun ......00.000000 near 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0.0.. 0... 0... 

Gjöld samtals ........2002000 000... 

100 Tekjur ........00000 00... 

Mismunur .........2000000 00... 

21 297 
8 883 
270 

30 450 
569 

8 682 
4 136 

12818 
2 894 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

20 186 

3 758 000 

28 979 

3 808 669 

29 881 

9 924 
  

Samtals 39 805 

A 66



Nr. 111. öl6 

101 

101 

181 

991 

1 14 Ríkisendurskoðun. 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

36 636 
5 022 

130 
400 

Þús. kr. 

42 188 
  

Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ........22000 0000 ns enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0000. 0... 
0 27 Viðhald ...............eeesessess ss 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........000.00. 00... 

Samtals 

1 15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun. 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun .......00000%20000nn nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..00..0.... 
0 27 Viðhald ............2.0.0.. s.n 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........0020000 00... 0... 

Ríkisbifreiðar, framlag: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0..... 
Gjöld samtals .........002000000 0. 0... 

Ýmis lán ríkissjóðs: 

0 70 Vextir (........0.20.0 00 
Gjöld samtals .........00..0.00. 00... 

3 00 Lánahreyfingar út ...............0000..... 0... 
4 00 Lánahreyfingar inn ROK 

7 000 

712 403 

903 öd1 
40 325 

42 188 

22 432 

7000 

112403 

  

Samtals 741 835
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B-HLUTI 

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign. 

5. gr 

Nr. 111. 

Árið 1975 er ætlast til, að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna rikis- 
fyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein. 

2 01  Forsætisráðuneytið. 

171 Byggðasjóður: Þús. kr. 

0 10 Laun ........0220000 000 9600 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0000000...... 3150 
0 70 Vextir .........00000000.n s.s. 110 000 
0 900 Yfirfærslur ...........2...0000. 000... 10 000 

Gjöld samtals .........0.2.0.000 0. 132 750 
130 Vaxtatekjur ..........00.0000.. 115 000 
1 80 Framlög úr ríkissjóði „.........0..0000.0000... 860 000 

Tekjur samtals ...........200.200. 0. 0... 975 000 
Mismunur „..........02000 000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ..........0....... 0... 100 000 
3 20 Veitt lán ...........00.0 00 1192 250 

Inn: 
4 10. Innheimtar afborganir ................. BR 150 000 
4 20 Tekinlán .............0.000 000... 300 000 

1 50 Ráðstöfun eigin fjár ............0.0.0........... 842 250 

Þús. kr. 

842 250



Nr. 111. öls 

201 

2 02 Menntamálaráðuneytið. 

Happdrætti háskólans: 

0 10 Laun .......00000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0000000.... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 80 Afskriftir ...........0.000.0 00 

Gjöld samtals .........2.0.00. 00 
1 10. Seldar vörur og þjónusta .........0000000.0.. 
130 Vaxtatekjur .........200.00 000. 
190 Annað ...........02000020.n enn 

Tekjur samtals ...........000..00. 0. 0... 
Mismunur #.........0...00 020 

Fjármunahreyfingar: 

3 90 Annað, greitt ríkissjóði .............00.000.. 
— greitt Háskóla Íslands ...................... 
Inn: 

4 40 Afskriftir ..............002 000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0.0.2.000.0.... 
4 90 Annað ......0...00000 000. 

Háskólabíó: 

0 10 Laun .........2.000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0000000 
0 27 Viðhald ............200.0 0... ne rs 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70 Vextir ..........00.00.0 00 
0 80 Afskriftir .............0202 000... 

Gjöld samtals ..........0000. 0000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0.000.... 

Mismunur #.........2..000 0000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ..........00..00000 00... 
3 90 Annað .........0.200.0 nn 

Inn: 

4 40 Afskriftir ............00. 00. 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........000.000 00... 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

65 950 
31 950 

476 000 
2000 

579 900 
680 000 

11 000 
5 000 

696 000 

21 820 
103 280 

2 000 
120 100 

3000 

11 000 
14 800 
2500 

15 800 
400 
900 

45 400 
50 200 

Þús. kr 

120 100 

4 800



öl. desember 1974. 519 

276 Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

0 70. Vextir .........000000 00 enn 

Gjöld samtals ...........02000 000... 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0...0.000. 000... 

Mismunur ..........20200 0... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ...........0...00.. 0... 0... 
3 30 Fjárfestingar ..........2...00.000 00. 0... 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0..0..000..0.. 

422 Ríkisútgáfa námsbóka, skólavörubúð: 

0 10 Laun .......0020000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0.0..00.0..0..... 
0 27 Viðhald ............2.00020 0000. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 80 Afskriftir ..........020.0 0000 

Gjöld samtals .........20000000. 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0.00002.. 

679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

0 10 Laun .......000000.00 renn nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0 0000... 

Gjöld samtals ...........00000 0000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0.0000... 

0 Framlög úr ríkissjóði ............0.000.00..0... 

Tekjur samtals ..........2%202..0 
Mismunur ..............0 0 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ...........0..02.00 000... 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........0.00000 000... 

871  Upptökuheimilið í Kópavogi: 

0 10 Laun .........000000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 27 Viðhald ...........0.0000 000. 

Gjöld samtals ...........2.0000 00. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........00..0.00.0... 
1 80) Framlög úr ríkissjóði ..........00.0000 000... 

Tekjur samtals ............000000 0000... 

6 620 
30 000 

36 620 

9 167 
14 190 

220 
8500 
1822 

33 899 
33 899 

3 828 
2 600 

6 428 
7500 
3000 

10 500 

14 696 
3440 
595 

18 731 
5 840 

12 891 

18 731 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

36 620 

4 072



Nr. 111. 

872 

gt1 

972 

520 öl. desember 1974. 

Lánasjóður ísl. námsmanna: Þús. kr. 

0 10 Laun ........00000 00 rann 4 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..0000. 4 000 
0 70 Vextir ...........000. 0. s.s 25 000 
0 900 Yfirfærslur .........0..00000. 000. AR 54 000 

Gjöld samtals .........2.0.02 000... 87 000 
1 30 Vaxtatekjur .........0.0000.0 0 3 200 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0..0.000.00 0. 680 000 

Tekjur samtals ...........0.0. 00 683 200 
Mismunur ...........0.0. 0. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 20 

10 
20 
90 
90 a

 

Út: 
Afborgun lána ................ SIR FR 20 500 
Veitt lán ............0. 0 778 000 
Inn: 
Innheimtar afborganir ............0.0.0.0 00... 12 300 
Tekin lán ..........0002 000 100 000 
Ráðstöfun eigin fjár ..........00.0..00.00 00. 596 200 
Annað ..........0... 0... 90 000 

Ríkisútvarpið, hljóðvarp: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 
0 90 

110 

Lan 2... 150 200 
Önnur rekstrargjöld ........0.... 86 200 
Viðhald ............... 000... 24 000 
Vextir (............. 002 8000 
Afskriftir ............. 19 000 
Yfirfærslur ...............0 2 3600 

Gjöld samtals ..........0000 0... 291 000 
Seldar vörur og þjónusta .........000...0.. 291 000 

Fjármunahreyfingar: 

310 
3 30 

4 40 

Út: 
Afborgun lána ..............02000. 00. 2000 
Fjárfestingar ............0....000 00... 17 000 

Inn: 
Afskriftir ................. 19 000 

Ríkisútvarpið, sjónvarp: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 
0 90 

110 
180 

Laun ..........00.00 0000 187 800 
Önnur rekstrargjöld .........0..... 98 400 
Viðhald ............2..000 0... 32 000 
Vextir ...........0.0. 00. 24 000 
Afskriftir „............0.00 76 000 

Yfirfærslur ...........0... 00. 3 000 

Gjöld samtals ........0...0 0. 421 200 

Seldar vörur og þjónusta ...........000.0.2.. 381 200 
Framlög úr ríkissjóði ............0.0200........ 37 000 

Tekjur samtals ...........000000. 000... 418 200 

Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 3000 

Þús. kr. 

596 200
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973 

97 4 

ot
 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ..........0000.0.. 
3 30 Fjárfestingar „..........00.0..0... 

Inn: 
440 Afskriftir „0. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ............ 

Þjóðleikhús: 

0 10 Laun .......000000 000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 27 Viðhald .......02000000. 0... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu 
0 70 Vextir .......020 00 

Gjöld samtals .......0.0.0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......... 

Tekjur samtals ................ 

Sinfóníuhljómsveit: 

0 10 Laun #......0000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00000 00... 
0 27 Viðhald .................ee. een 
0 900 Yfirfærslur ..........00002 0000... 

Gjöld samtals ........02000000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......0.00000 0000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0.2.00000.0........ 
1 90 Annað, Reykjavíkurborg ..........0000.0.000.. 

— Ríkisútvarpið ..........0000000 00.00.0000... 

Tekjur samtals .......0.0000000 0... 

Vísindasjóður: 

0 10 Laun ..........00000 0000 
0 900 Yfirfærslur .........000200 0... 

Gjöld samtals .........00000. 000... 
1 30 Vaxtatekjur ..........00.0. 0000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0.000.0........ 

1 90 Annað, Arðssjóður Seðlabankans ............ 

Tekjur samtals „............ 

#00... 

soo... 

so... 

vo... 

I NR 

#0... 

Þús. kr. 

36 000 
37 000 

76 000 
—- 3000 

119 057 
53 950 
10 820 
2000 
1000 

186 827 
58 816 

— 128011 
186 827 

47 524 
8176 
1515 

150 

57 365 
5 500 

26 244 
11 099 
14522 

57 365 

100 
17 200 

17 300 
300 

5000 

— 1200 
17 300 

Nr. 111. 

Þús. kr.
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976 Menningarsjóður: 

0 10 Laun 2......000000 0000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 

0 27 Viðhald ..........000..00. 0... 

0 70 Vextir ........000 0000... 

0 900 Yfirfærslur ................2... 

Gjöld samtals ................. 
1 30 Vaxtatekjur .........0.0.. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......... 

Tekjur samtals ................ 
Mismunur ........... 

9s1 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ................. 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........... 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .......... 
Tekjur samtals ................ 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar .................. 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........... 

Bókaúteáfa Menningarsjóðs: 

0 10 Laun ..........2..0.2.0 0. sr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0....00..0 0... 
0 27 Viðhald .............200. 0... nn nn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70 Vextir .........2.0000 000. 

0 80 Afskriftir .............0.00. 000 

Gjöld samtals .........2220.. 0000 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ............0.0.00... 
1 90 Annað, Menningarsjóður .............0.00..... 

Tekjur samtals .............00.0 0. 

Mismunur ............... 0 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ................. 

Inn: 

Afskriftir 2... 

90 Annað ..........00000 000... 

so. 

soo... 

NOR 

#00... 

s..... 

RN KK 

sr 

00... 

ss 

00... 

so 

000... 

10 720 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

90 

10 810 

481 

15 000 

15 000 

15 000 

4 592 
2778 

200 
15 250 

750 
120 

23 690 
18 000 

6 000 

24 000 

500 

120 
310 
70 

Þús. kr. 

481 

15 000 

310



81. desember 1974. 

101 

111 

2 03 Utanríkisráðuneytið. 

Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli: 

0 10 Laun „.....0.0.00000 ven neneennr nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........000.0.0.. 0... 

0 27 Viðhald ..........00200.0 000. 

0 80 Afskriftir .........0000 20. 

Gjöld samtals ........0020000 0000... 

0 60 Hráefni og vörur til endursölu 

1 10 Seldar vörur og þjónusta 
130 Vaxtatekjur ..........00002 000... 
1 90 Annað .........2eeessss es 

Tekjur samtals .......0.00000 000 
Mismunur ..........00 0000 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar .........00000000 00... nn 
Út: 

3 90 Annað, greitt í ríkissjóð 
Inn: 

4 40 Afskriftir ............. 000 
4 

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli: 

0 10 Laun .........00000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0..00000000... 
0 27 Viðhald ..........0.00..202 00. 
0 70 Vextir (.......200000 00 
0 80 Afskriftir ..........0000 000 

Gjöld samtals ........0002000 000... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta 
Mismunur ........000..0 00. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ..........200020.. 00... 
3 30. Fjárfestingar .........0000.0000 00. 
3 90 Annað, greitt í ríkissjóð 

Inn: 

4 40 Afskriftir ..........00. 

NONNI 

Þús. kr. 

60 400 
26 000 
1400 

238 400 
2000 

328 200 
411 000 

500 
1800 

413 300 

8400 
78 700 

2000 
85 100 

40 892 
13 700 
7350 
1700 

20 000 

83 642 
146 000 

5 848 
30 710 
45 800 

20 000 
62 358 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

85 100 

62 358 

A 67



Nr. 111. 524 öl. desember 1974. 

121 

  

Sala varnarliðseigna: Þús. kr. 

0 10 Laun .......00.00000 0 nn 10 217 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0...0.%. 7 167 
0 27 Viðhald .........2200002000 ene es 1470 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 22 000 
0 80 Afskriftir „.........0.00200 000... 701 

Gjöld samtals .......0.00000000. 00... 41 555 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .........0..000000... 66 000 
130 Vaxtatekjur .........000000000 00... 3 300 

Tekjur samtals ..........0.0...0 0... 69 300 
Mismunur ...........00020.0 0... 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 90 Annað, greitt Í ríkissjóð ..........0000000..... 26 446 
Inn: 

4 40 Afskriftir .............2.0.00 000. 701 
4 50 Iáðstöfun eigin fjár .............0..0000..0.. 27 145 

Þús. kr. 

27 145



31. desember 1974. 525 Nr. 111. 

2 04 Landbúnaðarráðuneytið. 

! Jarðeignir ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.000.. 0... 1000 

Gjöld samtals .......20000000 0. 0... 1000 
1 80. Framlög úr ríkissjóði .........000000..0...0.... 17 295 

Mismunur ........20200 000. 16 295 

Fjármunahre yfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ........0000.0000.00 nn en. 600 
3 30 Fjárfestingar .........000020000 00. 0... 15 695 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..........00000 00.00.0000... 16 295 

172 Jarðeignasjóður ríkisins: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0200000. 00... 9000 
Tekjur samtals ......200002000 0000. 9 000 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar .........002.0000 0000... 9 000 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........0..000.....0....... 9 000 

206 Tilraunabúið á Hesti: 

0 10 Laun .......0000000 enn near 3552 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0..000000. 0... 4473 
0 27 Viðhald ...........02.00000 000... 1315 
0 70 Vextir ........2000000 s.n 35 

Gjöld samtals .......02000.0000 0... 9 375 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .........0000000000.. 6 200 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........00000000..0.0...0. 3461 

Tekjur samtals ........0000002. 000... 9 661 
Mismunur ..........02..02 2000 286 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .......000000. 0200. 36 
3 30 Fjárfestingar ..........20200000 000... 250 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..........200000 00... 286



Nr. 111. 526 

207 Tilraunastöðin á Reykhólum: 

0 10 Laun ..........00000 000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..000.00 00... 
0 27 Viðhald ..............2..... 0... 
0 70 Vextir ...........000000 ns 

Gjöld samtals ............00..00..0 nv... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........000000000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..............0.00.00..0.. 

Tekjur samtals ..........02.... 00 

208 

209 

Tilraunastöðin á Akureyri: 

0 10 Laun ........000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...00.0...... 
0 27 Viðhald ...............2200...n ee 
0 70 Vextir ............2..00 0... 

Gjöld samtals ...........20.00 0000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............00000.... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...............00000.... 

Tekjur samtals ............0.. 000. 
Mismunur ..............0 00 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ...............0. 0000... 
3 30 Fjárfestingar ............0000000 0000 

Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0...00...0..... 

Tilraunastöðin á Skriðuklaustri: 

0 10 Laun ...........0000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000. 0... 
0 27 Viðhald ...............0...0 0 nn 
0 70 Vextir ..............000 00. 

Gjöld samtals ..........20...0000 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .........00.0.00...... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........00.00.000...... 

Tekjur samtals ..........0...00.00 00. 

Mismunur ............0. 20 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ...........0.000 0000... 
3 80 Fjárfestingar .............0....0 000... 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...............0.0.000.00.. 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

2194 
2044 
1623 

70 

5 931 
1 755 
4176 

5 931 

3 553 
3 865 
1623 

70 

9111 
5529 

10 587 

16 116 

Þús. kr. 

3020 

7 005
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211 Tilraunastöðin á Sámsstöðum: 

0 10 Laun .......0000000nenensenenrrnenr ern 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........0.0000..0.00000.. 

0 27 Viðhald ..........0..00.. eens. 

0 70 Vextir .....2.000000 nenna 

Gjöld samtals .......00000000 0000... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .......0000.00....... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......00200.0.000........ 

Tekjur samtals ......00.0000 nn. 

221 Áburðarverksmiðja ríkisins: 

0 10 Latin .....0000000 ene nr nn rn 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000000 00... ..... 

0 27 Viðhald ..........00000 000. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70 Vextir ........00. 00 
0 80 Afskriftir ........000000 00 

Gjöld samtals .......0000000 0... 
10 Seldar vörur og þjónusta ......0..000000000.... 

1 30 Vaxtatekjur ......00020000 0 
1 90 Annað #.....00000 00 

Tekjur samtals ........2.00000 0000... 
Mismunur .........0000 0000 

236  Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti: 

0 10 Laun 2.....00000 rennt rnr nn 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........00.0.00 000... 

0 27 Viðhald ..........00.00 nenni 
0 70 Vextir ........00.00 0 
0 80 Afskriftir ........00.00 00. 

Gjöld samtals ........2000. rn 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........0.0000000..0.. 
1 30 Vaxtatekjur ..........000000 00... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .....2....0000000 0. 0... 
190 Annað .......20.000000 00 ner 

Tekjur samtals .....002200 000 
Mismunur #......000200 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .......2.00000 0000 0 nn... 

3 30 Fjárfestingar .........0020000. 0000 nn 
3 90 Annað .......000000n0 nn 

Inn: 
4 40 Afskriftir .........02.00 0200 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........0.00000 0000... 

225 234 
177 261 
24 407 

701 388 
102 499 
80 450 

1311 239 
1313 569 

36 000 
1000 

1350 569 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

39 330 

6 000



Nr. 111. 528 

237 

238 

239 

Stórólfsvallabúið: 

0 10 Laun .............000.000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...............000.00 00. 
0 70 Vextir ............02 00 
0 80 Afskriftir .............00 200 

Gjöld samtals .........0000.00. 00 
1 10 Seldar vörur og þjónusta „..........0000000.. 
1 30. Vaxtatekjur .........00%. 200... 
190 Annað ...........000000 0. 

Tekjur samtals ...........0. 0. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ..............%.. 0200... 
3 90 Annað ..........2.0000.0 00. 

Inn: 

á 40 Afskriftir .............. 

Fóðuriðjan, Ólafsdal: 

0 10 Laun -.........0.00.00 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00...... 
0 70 Vextir ............... 0000 
0 80. Afskriftir ..............0 0 

Gjöld samtals ...............00 0000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..................000... 
190 Annað ...........000000000 000 

Tekjur samtals „20.00.0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .............0..0000 0000. 
Inn: 

4 40 Afskriftir ............02.0. 0200 

Grænfóðurverksmiðja, Flatey, A.-Skaftafellssýslu: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ...............0..00000.. 
Tekjur samtals ...........0000.0 000. 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar .............00..000.00 000... 
Inn: 

4 5 Ráðstöfun eigin fjár ...........0..0.0...0....... 

31. desember 1974. 

29 100 

29 100 

Þús. kr. 

29 100



31. desember 1974. 529 

246 Laxeldisstöð í Kollafirði: 

271 

0 10 Laun ......000000000 0... 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 27 Viðhald .......0.000000.. 00... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu 
0 70 Vextir ....0..0000 0000... 
0 80 Afskriftir 0... 

Gjöld samtals .......0.0....... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ...... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......... 

Tekjur samtals ................ 
Mismunur ......00. 00... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ..........00.0... 

Inn: 
4 40 Afskriftir .........0... 0... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........... 

Landgræðslusjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu 
0 70 Vextir ......0.00 0000... 
0 90 Yfirfærslur ......000000000.0... 

Gjöld samtals .......00000.... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...... 
180 Framlög úr ríkissjóði .......... 
190 Annað ......000200 000. 

Tekjur samtals .............. 
Mismunur .......0.00 00. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
390 Annað .......00.00.0. 0... 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........... 

Garðyrkjuskólabúið á Reykjum: 

0 10 Laun ......00000%00 rn ene nr renn 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........00.0000000 00... 

0 27 Viðhald .........0020.0000 0. ee nn enn 

0 60 Hráefni og vörur til endursölu 

Gjöld samtals ......0.00000. 000 nnn nn. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .........0.0.0000.00. 

soon... 

0... 

s0.00..0...... 

00.00.0000... 

00.00.0000... 

s0.000.00..... 

se... ........ 

000............ 

NONNI 

so... 

so. .00.0000.. 

so... 

0 0............. 

#00... 

s.n ......... 

so... 

00... 

0... 

NN 

sn... 

os... 

23 300 

12 435 

12435 

1600 
520 
230 
150 

2500 
2500 

Nr. 11. 

Þús. kr. 

600 

12 435



Nr. 111. 590 

211 

221 

271 

2 05 Sjávarútvegsráðuneytið. 

Fiskimálasjóður: 

0 10 Laun 22... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........00..0... 0 
0 90) Yfirfærslur ...............000 00 

Gjöld samtals .........0.2.0000.n 
1 30) Vaxtatekjur .........22000000 0. 
1 90 Annað, útflutningsgjald ..................0... 

Tekjur samtals ..........000 000 

Mismunur ...............0 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 20 Veitt lán .............00 00... 
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ..........000.0000.0... 

Inn: 

4 10.  Innheimtar afborganir ..............0.0...00.0.. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .................000.00.. 

Síldarverksmiðjur ríkisins: 

0 10 Laun ..........00. 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0.. 
0 27 Viðhald ...............20.0 0... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70. Vextir ...........00 000. 

Gjöld samtals .........00200000 00. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0........ 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...............0.0.00..... 

Tekjur samtals ............0000 00. 
Mismunur ...............0. 00. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ................000 000... 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .................0..0.... 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

0 70 Vextir .........0.000. 00 

Gjöld samtals ..........20202.00 0000... 

1 80) Framlög úr ríkissjóði ........................ 
Mismunur ..........00000 0000. 

öl. desember 1974. 

  

33 000 

26 000 
1135 

15 000 
12135 

119 520 
72 800 
30 000 

150 000 
15 000 

387 320 
387 320 
24 000 

411 320 

24 000 

24 000 

6 444 

6 444 
33 055 

Þús. kr 

12 135 

24 000 

26 611



öl. desember 1974. öðl 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .......0.0000. 00... 0. 0... 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......0000.00............ 

272 

2 4 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

0 10 Laun 2... r rns 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......2000000........ 

0 27 Viðhald .......200.0000. s.n 
0 70 Vextir .....00.000 0. nn 

Gjöld samtals ......0200000 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .....0.00000000.. 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ......000000000...... 

Tekjur samtals ......02.0000 0... 

Mismunur ........0.. 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .......0.000. 0... nn. 
3 90 Annað ......20000 000 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .....0.00.0.00.0.0........ 

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins: 

0 10 Lam 20.00.0000 

0 20 Önnur rekstrargjöld .....0.0.0000.0...0...... 

Gjöld samtals ......0..000. 00... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ......0..000.000.00.. 
1 90 Annað, aflatryggingasjóðsgjald ............ 

Tekjur samtals ..........00.0 0000... 
Mismunur, óráðstafað ..........0200000.00. 

Nr. 111. 

Þús. kr. Þús. kr. 

796 700 

898 990 
892 990 

A 68



Nr. 111. 

101 

251 

971 

2 06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

31. desember 1974. 

Lögbirtingablaðið: Þús. kr. 

0 10 Laun ........000 00 1436 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00.0. 0... 7600 
0 27 Viðhald ...........2.0.00... 0. nn 100 

Gjöld samtals ........0000. 00... 9136 
Í 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 9 136 

Landhelgissjóður: 

0 70 Vextir ..........2..0.2.0 0... 1864 

Gjöld samtals .........000000.0. 0... 1864 
1 30 Vaxtatekjur ..........20.00.00. 0... 200 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........00000000.... 17 744 
190 Annað ..............00.. 00... 6 000 

Tekjur samtals „..........0...000 000 23 944 
Mismunur ............... 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ..............000.00 00... 22 080 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0...000.0.00.. 22 080 

Kirkjubyggingasjóður: 

0 10 Laun ...............20 s.n 30 
0 70 Vextir (.............00 000 10 

Gjöld samtals ..........000.20. 0. 40 
1 30 Vaxtatekjur ..........200.0.000.0 0... 40 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .............000000.0.0.. 8000 

Tekjur samtals .............0 0 8040 
Mismunur ...............0 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 20 Veitt lán ............000.... 0 sen 8750 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ..............00.0..0... 750 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........20.0.000...00.. 8000 

Þús. kr. 

22 080 

8 000



31. desember 1974. ððð 

372  Kirkjugarðasjóður: 

0 10 Laun .....20.00000 ene 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........000.0000 0... 
0 90 Yfirfærslur .......0..00.00 0200 

Gjöld samtals ......0.000000 00... 
130 Vaxtatekjur ........0.000000 00... 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0.20.00 00... 
1 90 Annað, framlög kirkjugarða .................. 

37 

Fjármunahreyfingar: 

Tekjur samtals 

Mismunur .... 

Út: 
320 Veitt lán ......2000.00 00 
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða .....0.020000000. 00... 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .......2..0000 000... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .......000.000.. 0... 

Kristnisjóður: 

0 90 Yfirfærslur ...........000 000... 

Gjöld samtals .......000000 0. 

1 30 Vaxtatekjur ........00000 0000 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........2.00000......... 

Tekjur samtals .......%.0200 00. 
Mismunur .........0000 00. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ........000.0..00 0... 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .........2000 0000... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........0020.000. 0... 

100 
1 700 
2350 

1500 
750 

500 
1750 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

1 750 

457



Nr. 111. 554 öl. desember 1974. 

2 07 Félagsmálaráðuneytið. 

271 Byggingasjóður ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 
010 Laun ..........0.. 0000 27 005 
0 20 Önnur rekstrargjöld 20.00.2200... 25 698 
0 70. Vextir .......00...0. 02 169 150 

Gjöld samtals ..........00.000. 0... 221 853 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .........000........ 15 000 
1 30 Vaxtatekjur .........000000 000 485 550 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0000000....0. 1578 390 

Tekjur samtals ...........0.. 00. 2078 940 
Mismunur „................ 0000 1857 087 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ..............0.2.0000... 445 280 
3 20 Veitt lán ..........00.02000. nn 2 565 477 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ...........0..0 00... 160 670 
4 20 Tekin lán ..............200.00... 0. 993 000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ....................000.. 1857 087 

272 Byggingasjóður verkamanna: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0...... 790 
0 700 Vextir ...........0... 00 5 700 

Gjöld samtals .........00..00 000. 6 450 
1 30) Vaxtatekjur ..........00.0000 0. 31 500 
180 Framlög úr ríkissjóði ...........00...0.0.0... 150 000 
1 90 Annað, framlög sveitarfélaga ................ 150 000 

Tekjur samtals ........0.0..00 0 381 500 
Mismunur „.............00. 00. 325 050 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ............0..00000.0. 0... 7 700 
3 20 Veitt lán ..............000. 0000 321 850 

Inn: 
Innheimtar afborganir ........................ 4 500 

Þ
E
 IN
 

>
 

50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 325 050



31. desember 1974. 535 

371 Lánasjóður sveitarfélaga: 

0 10 Laun ......0000000 0 naar 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.000. 0... 0... 
0 70 Vextir ......0.20.0.0 ss 

Gjöld samtals ........0.000.... 
1 30 Vaxtatekjur .....0..000000.0.... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........ 
1 90 Annað, framlag Jöfnunarsjóðs 

Tekjur samtals ............... 
Mismunur ..........0.. 

971 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .......220000 0000 nn 
3 20 Veitt lán ..........00000. 00 nn 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .......0..000 00... 0... 
4 20 Tekinlán .......002.0000 0000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

130 Vaxtatekjur .........020.000. 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0.020.0. 0... 

Tekjur samtals .......2.000000 nn 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 20 Veitt lán .........200.00 00 

Inn: 
4 10 Imnheimtar afborganir ........0000000 0. 0... 0... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........0.0000000.0.000... 

Erfðafjársjóður: 

0 900 Yfirfærslur ..........000 0000... 

Gjöld samtals ........00000 0000... 

1 30 Vaxtatekjur ..........000000.. ser 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .........02000.00.000.... 

Tekjur samtals ........2.00.020 0000 
Mismunur .........0000 0000. 

3 20) Veitt lán ............0.00 0. 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ..........002000 000... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........0.00000 00... 

so. 

se... 

sr... 

Þús. kr. 

1975 
1150 

33 000 

36 125 
60 000 
45 000 
15 000 

120 000 

57 000 

29 000 

7000 
22 000 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

83 875 

12 100 

22 000



Nr. 111. 596 

972 Bjargráðasjóður Íslands: 

0 10 Laun 2.....20000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.0000 0... 
0 27 Viðhald ...............2.0.0 0. nus 
0 70 Vextir .........0000.0 0... 
0 80 Afskriftir ..............00.0 0000. 

Gjöld samtals .............00 0000. 
1 30 Vaxtatekjur ..........0.020 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............00.0.00000.... 
1 90 Annað, frá sveitarfélögum .................... 

Tekjur samtals .........0.00. 0. 
Mismunur .............00.0 0000 

975 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 10 Afborgun lána ..............2..000 000... 
3 20 Veitt lán ............20. 00... 

Inn: 
4 10.  Innheimtar afborganir ............0.0.000..... 
4 40 Afskriftir ............. 00 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ............0.0.00.00.0... 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

0 900 Yfirfærslur .................00 000... 

Gjöld samtals ............002 000 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0..00.. 

Styrktarsjóður vangefinna: 

0 900 Yfirfærslur ...............0000 0000 

öl. desember 1974. 

54 000 

22 500 
64 975 

46 000 
100 

41 375 

4 000 

4 000 
4 000 

33 500 

33 500 
33 500 

Þús. kr. 

41 375



31. desember 1974. 597 
to
 

2 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 

Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar: 

0 10 Laun .......000 sr 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........00000000 0. 0... 
0 27 Viðhald ..........000000 000 ne ns 
0 80 Afskriftir ........00000 enn 
0 900 Yfirfærslur ........0.0000 00... 

Gjöld samtals .....00220.00 00 
1 10 Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður 

greiddur af öðrum) ........00000.. 0... 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......2000000.0......... 

Iðgjöld atvinnurekenda ........20...000.000.. 

Tekjur samtals ......0.00200 00 
Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 Veitt lán .......0...0.00 enn 

Inn: 
4 10 Tnnheimtar afborganir .........2.00000.. 0... 
4 40 Afskriftir .......2000000 0 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........0000000.. 000... 
4 90 Annað ......0.000000nen sn 

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar: 

0 900  Yfirfærslur til lifeyristrygginga .............. 
—— — bætur ........000000 000... 0... 

Gjöld samtals .......020000 0. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........0..000 00... 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

390 Annað .......0.200000 00 nn 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .........0..0.0000 000... 

Þús. kr. 

90 800 
35 500 

3 000 
2000 

6 881 800 

7013 100 

43 900 
6 163 300 

803 800 

7011 000 

20 000 

19 000 
2000 

—=- 2100 
1100 

11 600 

„6531 840 
6 543 440 
6543 440 

1500 

1500 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

2100



Nr. 111. 598 

273 

311 

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar: 

0 90) Yfirfærslur til lífeyristrygginga ........... 
— bótagreiðslur .............0.00000. 00... 

Gjöld samtals .........000. 0. 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........00000.0. 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 Veitt lán ..............0 000... 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir .............0.00.... 

Atvinnuleysistryggingasjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 

0 900 Yfirfærslur ............0.0 000... 
Bótagreiðslur ...............00.0..0000.0.0... 
Eftirlaun aldraðra ............0.00..00000.. 

Gjöld samtals ........... 0. 
1 30 Vaxtatekjur ...........0.0 000 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .............0........ 

Iðgjöld atvinnurekenda ................... 
190 Annað, framlög sveitarfélaga ............. 

Tekjur samtals ........000 00 
Mismunur ............... 000 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 Veitt lán ............... 0200 
3 90 Annað, óráðstafað ............0.0000..... 

Inn: 
4 10. Innheimtar afborganir ............0......... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...................... 

Þvottahús ríkisspítala: 

0 10 Laun ..........00. 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ...............0..00 00 .n 
0 70 Vextir ..........0..0000 00 
0 6v Afskriftir .............. 

Gjöld samtals ........0.00 0. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ................. 
Mismunur ............. 0... 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 30 Fjárfestingar „............0.000.0000 0 
Inn: 

4 Afskriftir 0... 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

10 300 
468 700 
479 000 
479 000 

15 000 

15 000 

13 000 
13 000 

150 000 
113 000 

289 000 
193 000 
340 000 
170 000 
170 000 

873 000 

400 000 
294 000 

110 000 
584 000 

42 308 
10 850 
2500 
3000 
7 000 

65 658 
78 845 

20 187 

7 000 
13 187 

Þús. kr. 

584 000 

13 187



31. desember 1974. 599 

371 

373 

374 

Landspítalinn: 

0 10 Laun 20... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald ..........020.0. 0... 

Gjöld samtals .........0.000.0 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......0.00000000.0.. 
180 Framlög úr ríkissjóði ................. 

Tekjur samtals .............0 00 
Mismunur .........0..00. 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ..........200.. 0000... 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ................... 

Fæðingardeild Landspítalans: 

0 10 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald ............0.00 0... 

Gjöld samtals .......0..0. 0 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .............. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................. 

Tekjur samtals ...........000 2. 
Mismunur .........0..00. 002 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar ...........0.00.00.0 0... 

Inn: 

4 50.  Ráðstöfun eigin fjár ................... 

Kleppsspítalinn: 

0 10 Lan 0... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald ..............0.00.. 0... nn 

Gjöld samtals ..........0.00 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .............. 

Vífilsstaðaspítali: 

0 10 Laun 2... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 

0 27 Viðhald ............0...00.0 00. 

Gjöld samtals .............0. 

A
 

Þús. kr. 

785 783 
320 865 
öl 720 

| 158 368 
| 158 368 
187 000 

345 368 

187 000 

187 000 

165 685 
50 493 

4 100 

220 278 
220 278 
80 000 

300 278 

80 000 

80 000 

310 832 
80 848 
16 310 

407 990 
407 990 

111 689 
44 185 
9 954 

165 828 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

187 000 

80 000 

A 69



Nr. 111. 540 

375 

376 

377 

3 8 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ............. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................. 

Tekjur samtals ........0.0..00. 0. 
Mismunur 2.............. 0. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 30 Fjárfestingar .........0.00.0.0 0. 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................. 

Kristneshælið: 

0 10 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald ...........00.00. 0... ne 

Gjöld samtals ........0..000 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............. 

Framlög úr ríkissjóði ................ 

Tekjur samtals „............ 0... 
Mismunur ...........20020 00. 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar ...........0.000000 0... 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .................. 

Kópavogshælið: 

0 10 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald .............0202 0... 

Gjöld samtals .........0.0 00... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ............. 

Læknishéraðasjóður: 

0 900 Yfirfærslur ..........0...000 000... 

Gjöld samtals ..........2..0.000. 0... 
1 30 Vaxtatekjur .............00000.0....... 
180 Framlög úr ríkissjóði ................ 

Tekjur samtals .........00.0. 0. 

Námslán læknastúdenta: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ................ 
Tekjur samtals „........... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 20 Veitt lán .........0.00000 00... 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ................. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..............2.0.. 

31. desember 1974. 

Þús. kr. Þús. kr. 

165 828 
10 000 

175 828 

  

10 000 

10 000 

10 000 

44 845 
14 642 
8386 

67 873 
67 873 
10 000 

71 873 
10 000 

10 000 

10 000 

126 790 
39 969 
5194 

171 953 
171 953 

7 900 

7 900 
400 

7500 

7 900 

2000 
2000 

2300 

300 
2 000



31. desember 1974. 541 

421 

471 

911 

Vistheimilið í Gunnarsholti: 

0 10 
0 20 
u 27 
0 70 
0 80 

110 

Laun 2... 

Önnur rekstrargjöld ............00.000....0.. 
Viðhald ...........002.000. ne 

Vextir (.........0000 

Gjöld samtals .........0..200 00. 

Seldar vörur og þjónusta ........0..0.0.0.000... 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 40 

Fjárfestingar ............02000 00... 

Inn: 
Afskriftir „00... 

Gæsluvistarsjóður: 

0 20 

1 80 

Önnur rekstrargjöld ..............0.0 0... 

Gjöld samtals .........200000 00 
Framlög úr ríkissjóði ...........0.0..0..000.. 
Mismunur ........200000 00. 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 50 

Út: 
Fjárfestingar ............2.200. 00... 
Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár ..........0.0000 0000... 

Brunabótafélag Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 80 

110 
130 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ................00..00... 
Viðhald ..............000 000 
Hráefni og vörur til endursölu .............. 
Afskriftir ..........002200 0 

Gjöld samtals ............00 00. 
Seldar vörur og þjónusta ...............0..... 

Vaxtatekjur ..........0000000 00... 

Tekjur samtals ......000.0200 00 

Mismunur ...........0200 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
Út: 
Afborgun lána .........000000 0... 
Veitt lán ..........0000 0000 
Fjárfestingar .........0.20......0 
Annað .......002000 000 
Inn: 
Innheimtar afborganir ..........20000. 000. 
Afskriftir ............. 02. 

27 000 

27 000 

30 000 
70 000 
2000 

590 000 
3000 

695 000 
675 000 
40 000 

715 000 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

27 000 

20 000



Nr. 111. 042 

2 09 Fjármálaráðuneytið. 

101 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins: 

102 

103 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

þa
 

eo
 

>
 

Laun 2......0200000 00 
Önnur rekstrargjöld ...........00000.00...0.. 
Viðhald ...........20.200000 0... 
Hráefni og vörur til endursölu .............. 
Vextir (.........0..00 000 

Gjöld samtals ..........2020000. 0... 

Seldar vörur og þjónusta .............0000... 
Vaxtatekjur .........020.00 0000... 
Annað .........0.0.000. ner 

Tekjur samtals ............0..0.0.. nr 
Mismunur, greitt í ríkissjóð .................. 

Fjármunahreyfingar: 

310 
3 90 

4 10 
4 40 

Afborgun lána ..........00.2000. 000... 0... 
Annað ......00000 00 
Inn: 

Innheimtar afborganir .............0.000.0.00. 
Afskriftir 20... 

Lyfjaverslun ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 80 

110 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ............0.00.0 000... 
Viðhald ..............00200 00 
Hráefni og vörur til endursölu .............. 
Afskriftir „.........0....0. 

Gjöld samtals ..........2.000000 0... 
Seldar vörur og þjónusta ..........0...000... 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 40 

Fjárfestingar ............0..000...00000. HI 
Inn: 

Afskriftir „........... 0. 

Innkaupastofnun ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

Laun #.......0 000 
Önnur rekstrargjöld .........0.0...0.0 000... 
Viðhald ..............202000. nn sn 
Hráefni og vörur til endursölu ............. 
Vextir ........2...00020 nn 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

99 000 
216 400 

3 500 
840 000 

300 
4 000 

1163 200 
5 259 700 

3000 
500 

6 263 200 

800 
4 600 

1400 
4 000 

29 000 
7 200 
1300 

66 500 
500 

104 500 
104 500 

1 100 000 
200 
650 

1135 892 

Þús. kr. 

4. 100 000



31. desember 1974. 543 

1 i0 Seldar vörur og þjónusta ......0.000.... 
1 90 Annað .......0.0000000n 0 sn. 

Tekjur samtals .......000. 

$31  Arnarhvoll: 

(100 Lam rr 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........00.0.0.. 

0 27 Viðhald ........00000 0... 
0 80 Afskriftir .........0000. 0. 

Gjöld samtals ......202000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......00000.. 

932 Borgartún 7: 

939 

971 

0 10 Laun 2... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald ...........2.200.0.. 0... 
0 70 Vextir ........2.0 0. 

Gjöld samtals ......2.00.0 0. 

1 10. Seldar vörur og þjónusta .............. 
Mismunur ........00.00 000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .........000.00 0000... 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......200....0... 

Ýmsar fasteignir ríkissjóðs: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.... 

Gjöld samtals ........20000 000... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .............. 

Ríkisábyrgðasjóður: 

0 10 Laun „02.00.0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..... 

Gjöld samtals ......00000 0... 
130 Vaxtatekjur .........000000 00... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0...2..0... 

Tekjur samtals .......000. 000. 
Mismunur .......000000 00. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán .......00000.0. 000. 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir „..........20000... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..........0.0.0.0... 

Þús. kr. 

1132000 
3 892 

1135 892 

0 239 
2718 
1500 
500 

12 957 
12 957 

135 500 

308 000 

180 000 
128 000 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

3610 

128 0u0



Nr. 111. odd 

2 10 Samgönguráðuneytið. 

101 Póstur og sími: 

211 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

1 10 
1 30 
1 90 

Lan 2... 

Önnur rekstrargjöld 0... 
Viðhald .............2. 00. 
Vextir 20... 

Gjöld samtals .........02.000 
Seldar vörur og þjónusta ............... 
Vaxtatekjur ............00 000 
Annað 2... 

Tekjur samtals ..........0... 00 
Mismunur ............ 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 
3 90 

4 20 
4 40 
4 50 

Út: 
Afborgun lána ........0..00.. 0. 
Fjárfestingar?) (............. 
Annað 2... 

Inn: 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld .................... 
Viðhald „...............0 0. 
Hráefni og vörur til endursölu ......... 
Vextir (20.00.0000. 

Gjöld samtals .........0.0200 0000... 
Seldar vörur og þjónusta ............... 
Framlög úr ríkissjóði .................. 

Tekjur samtals ...........0 
Mismunur ............0.. 00 

Fjármunahreyfingar: 

3 80 

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 14. 

Út: 
Fjárfestingar ...................0....... 
Inn: 

  

öl. desember 1974. 

Þús. kr. 

Í 760 000 

996 000 
194 000 

3 766 000 
3 778 000 

3 000 
141 000 

3 922 000 

182 000 
750 000 
169 000 

153 000 
792 000 
156 000 

370 000 

800 050 
808 750 
38 000 

846 750 

106 700 

60 000 

46 700 

Þús. kr 

156 000 

46 700



31. desember 1974. 545 

321 Skipaútgerð ríkisins: 

301 

0 10 
0 20 
0 27 

110 
1 80 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ........... 
Viðhald ........0.0000 000... 

Gjöld samtals ........0000..0.. 
Seldar vörur og þjónusta ...... 
Framlög úr ríkissjóði ......... 

Tekjur samtals ............. 

Vitamálastjórn, áhaldahús: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

110 
1 80 

Laun 
Önnur rekstrargjöld ........... 
Viðhald .......0.00000 00. 
Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir 0... 

Gjöld samtals .........00.0.... 

Seldar vörur og þjónusta ...... 
Framlög úr ríkissjóði ......... 

Tekjur samtals ................ 

Mismunur, gjöld umfram tekjur 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 

4 40 
4 50 

Út: 
Afborgun lána „........00..0..... 
Fjárfestingar .................. 
Inn: 

Hafnabótasjóður: 

0 20 
0 70 
0 90 

130 
1 80 
190 

Önnur rekstrargjöld ........... 
Vextir „2... 
Yfirfærslur .................... 

Gjöld samtals ......00..00. 
Vaxtatekjur ...........0..... 
Framlög úr ríkissjóði ......... 
Annað 22... 

Tekjur samtals ................ 

Mismunur 2... 

Fjármunahreyfingar: 

310 
3 

LA
) 

>
 

Út: 
Afborgun lána ......0... 
Veilt lán .......0.000 000 

Inn: 

Innheimtar afborganir .......... 
Tekin lán ........00000 0000... 
Ráðstöfun eigin fjár ...........0.000.0....0.... 

so... 

sr... 

soo... 

sn... 

sr. 

0... 

so... 

sr . 

000... 0. 

00... 

00... 

se... 

so 

so... 

sn. 

sr... 

son... 

so... 

Þús. kr. 

151 800 
70 060 
25 975 

247 835 
137 800 
110 035 

247 835 

114 600 
22 600 
26 600 

8 000 
1700 

10 000 

183 500 
177 500 

2160 

179 660 

500 
38 504 
20 000 

59 004 
49 064 
70 192 

500 

119 756 

23 400 
272 914 

35 562 
200 000 
60 752 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

3 840 

60 752



Nr. 111. 546 

333 Landshöfn, Þorlákshöfn: 

0 10 Laun .......0.000. 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..000..... 
0 27 Viðhald .................... 0. 
0 70. Vextir .............. 000. 

Gjöld samtals .........0.22 0 
Í 10 Seldar vörur og þjónusta ........00.00000.0.. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..................0.... 

Tekjur samtals .......0..00. 

Mismunur .............. 0 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ..............00000 000... 
3 30 Fjárfestingar ..................000000. 0. 

Inn: 
4 50. Ráðstöfun eigin fjár ...............0..0.0.0...... 

334 Landshöfn, Keflavík, Njarðvík: 

0 10 Laun ...........0.0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld „02.00.0000... 
0 27 Viðhald ................000 0... 
0 70 Vextir .............. 0... 
0 80 Afskriftir ...............0200 0000 

Gjöld samtals .............000 000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..............0.0.... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...................0.... 

Tekjur samtals .........00.0 0. 
Mismunur „...........0 00 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána „............0.00.00 0000. 
3 30 Fjárfestingar ............000. 0000... 

Inn: 
4 40 Afskriftir .............0. 0... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........000.000........ 

335 Landshöfn, Rifi: 

0 10 Laun 2.........000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0.00...... 
0 27 Viðhald ................... 0... sn 
0 70 Vextir ............2.0 00. 

Gjöld samtals „...........0 000. 
Í 10. Seldar vörur og þjónusta .........0..0.0.0.0... 

Framlög úr ríkissjóði .............0...00000.. 

Tekjur samtals .„..........0..0 00... 

Mismunur ..............000 0000. 

31. desember 1974. 

376 846 
387 246 
  

5 490 
350 000 

355 490 

63 953 

Þús. kr. 

355 490 

50 000 

41 530



öl. desember 1974. 547 

471 

671 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána .....0....000.00000 o....... 0... 
3 30 Fjárfestingar .......000000000.0. 0 ..0.0.00. 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........000.000.00.. 

Flugmálastjórn: 

0 10 Laun ........00000000 000 n enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00... 
0 27 Viðhald ..........00.0000 0... 00... 
0 70 Vextir .......000000 0000 sn... 
0 90) Yfirfærslur .........2000.000.0........ 0... 

Gjöld samtals .......0.0000000. 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ......0000000.. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ......0....00.0000. 

Tekjur samtals .........000000 00... 
Mismunur .......0.0200 000. 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 10 Afborgun lána .........02000.00.0 0... 
3 30 Fjárfestingar!) .........0..0200 00... 0... 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........0000000000.. 

Viðfangsefni: 

01 Stjórn flugmála ........0000. 00.00.0000... 
02 Reykjavíkurflugvöllur ..............0000.. 
03 Aðrir flugvellir .........0.0.00.0..0.0 0... 
04 Flugöryggisþjónusta ........000.0.000.0... 
05 ICAO-deild .......02.0000 0000... 
06 Loftferðaeftirlit .............0.00000..... 
07 Alþjóðlegt flugsamstarf ........000.00000.. 
08 Snjómokstur .........0.0000 000. 0... 

Gjöld samtals ........0.00000 00... 

Umferðarmiðstöð: 

0 10 Laun 22.00.0000. ne ner renn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0000000.0.. 
G 27 Viðhald ........0000000. 00... 
0 70 Vextir .......000000 00 
0 80 Afskriftir ........202000 000... 

Gjöld samtals ......0..00000 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......020..... 
1 90 Annað, sérleyfissjóður ...........0.0... 

Tekjur samtals ..........0000 00... 
Mismunur .......00.000000. 0... 

Þús. kr. 

6 530 
35 000 

41 530 

149 686 
94 030 
16 084 
43 162 

500 

303 462 
47 197 

485 725 

592 922 

27 460 
202 000 

229 460 

87 269 
49 874 
39 243 
83 583 
1232 
4 336 

32 925 
5000 

303 462 

233 
450 
800 
475 
520 

2478 
1414 
2400 

3814 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

229 460 

1336 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 15.



Nr. 111. 

672 

6 3 

548 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 10 Afborgun lána ..........0000.00ee0ssv0. 0... 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0.0..000000..0... 

Sérleyfissjóður: 

0 10 Laun ........0000000 0000. n nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.000..0.0... 
0 90 Yfirfærslur ................00000. 0... 0. 0... 

Gjöld samtals ...........0000000.0.. 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........0..0000..0... 

Mismunur, óráðstafað .............00000000..0.. 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 
0 90 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ...........0...00 0... 
Viðhald ........00.00000000 0. 
Vextir ........0....00 0000 sn 
Afskriftir ..............0...... 2... 
Yfirfærsla, landkynning ...................... 

Gjöld samtals ...........00000000 00... 
Seldar vörur og þjónusta .........00000000... 
Framlög úr ríkissjóði ................0.000.. 
Annað, Ísl. markaður, Keflavíkurflugvelli o. fl. 

Tekjur samtals ...........0.0.0000 00... 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

1336 

1336 

1600 
700 

2400 

4 700 
5 300 

28 050 
9921 

350 
450 
950 

14 000 

53 721 
35 721 

5 000 
13 000 

53 721 

Þús. kr. 

600



31. desember 1974. 549 

2 11 Iðnaðarráðuneytið. 

231 Sementsverksmiðja ríkisins: 

232 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

1 10 

Laun ......00000eeeeeessss ss 
Önnur rekstrargjöld ..........0000............ 
Viðhald .........220.00000. enn 
Hráefni og vörur til endursölu .............. 
Vextir ........000.000nsss sessa 

Gjöld samtals .........00000000000. 000... 
Seldar vörur og þjónusta .......2.000000000.. 
Mismunur .......0.020000 0000... 

Fjármunahreyfingar: 

310 
Út: 
Afborgun lána .......000000 0000... 
Inn: 

Afskriftir ...........0.00 0. 

Annað .....0..20000 rn 

Landssmiðjan: 

0 10 
0 20 
0 27 

Laun ......00000000ens0n sn 
Önnur rekstrargjöld ............000000.0.0... 
Viðhald .........200000 0000 ene. 
Hráefni og vörur til endursölu .............. 
Vextir ........200000enesss er 

Gjöld samtals ......02.0000000. 0... 
Seldar vörur og þjónusta .........0....000... 
Vaxtatekjur .........000.0000 00... 0... 

Annað, húsaleigutekjur .........0..0.000000... 

Tekjur samtals ..........2000000. 000... 
Mismunur ...........0.0000 00... 0. s.n... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 90 

4 50 

Út: 
Afborgun lána ....0.020000 000. 
Annað .......0000 00 

Inn: 
Afskriftir ...........0... 0 

Þús. kr. 

152 585 
282 493 
31475 

142 300 
23 550 
37 100 

669 503 
670 000 

38 640 

37 100 
497 

1043 

67 632 
13 800 

800 
80 000 
1300 
2500 

166 032 
165 000 

350 
1200 

166 550 

500 
2518 

2500 
518 

Nr, 111. 

Þús. kr. 

497 

518



Nr. 111. 550 

233 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: 

0 10 Laun .........000000 00 er nnnn nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................00.0.0.... 
0 27 Viðhald .............00.000...00n e.s. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70 Vextir .........0200000000 000. 
0 80 Afskriftir ..........00.20000000 000... 

Gjöld samtals ..........02000000. 0. 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..............00.... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................00.00.... 

Tekjur samtals ...........0.0000000 0... 
Mismunur ......0....2.0000. 0 

234 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána .............0.000 000... 
3 30 Fjárfestingar .................0000000....0.... 
390 Annað ...........0.220.... 00. 

Inn: 
4 20 Tekinlán ...............20000000 000... 
4 40 Afskriftir „..................... 00... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .................0.00.0... 

Lagmetisiðjan Siglósíld: 

0 10 Laun ..........000000.00en eeen 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.00000000.0.. 
0 27 Viðhald ..............0...00. senn nn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70 Vextir .........0.0000000 00... 
0 80 Afskriftir ...............0.0. 00... 

Gjöld samtals ..........00000000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........000000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..................0..... 

Tekjur samtals ............22000 0000... 

Mismunur ............2.0 000... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána .........000020000 000 v. 0... 
3 30 Fjárfestingar ..........00.020000.0.0.. 0... 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........0.00.0..0...0... 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

87 948 
5 090 
2 260 

22 000 
6 996 
1324 

131 618 
130 000 
42 000 

172 000 

11 210 
66 300 

196 

30 000 
7324 

40 382 

54 481 
5 365 

800 
53 000 

2 700 
700 

117 046 
117 046 

5 000 

122 046 

2220 
2780 

5 000 

Þús. kr. 

40 382 

5 000
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311 Landsvirkjun: 

0 10 Laun #.......000000 00 nennt 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000.000.0..000. 
0 27 Viðhald ............0.0000. 00 enn 
0 70 Vextir ........2000000 000 
0 80 Afskriftir ........2.00000 0000 

Gjöld samtals ......00.000000 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .........000.00.00.. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........00000.. 0... 

Tekjur samtals ......0000.200 000. 
Mismtinur  .......0.0000 s.s 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 10 Afborgun lána .........000.0 0000... 
3 30 Fjárfestingar ..........000200000 0... 0... 
3 90 Annað ......00.00000 00. AR 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir „..........0000000.0000... 
4 20 Tekinlán ...........2.200000 0... 0r nn 
4 40 Afskriftir ...........2.0.2000 00... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0.0000.000...... 
4 90 Annað .....0...0200002. 000. 

312 Laxárvirkjun: 

0 10 Laun ...........2.0200.. 0 sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ............2....... 0. nn 
0 70 Vextir .........2.000.00 nn. 
0 80 Afskriftir ............00.0 000 

Gjöld samtals ...........0.00000 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........0.0000.000.0.. 

Mismunur ........0..002 0000. 

Út: 
3 10 Afborgun lána ..........00. 000... 
3 30 Fjárfestingar .............2.0.000... 0... 0... 
390 Annað .........0.200.00 0000 

Inn: 
4 40 Afskriftir ...............2. 0 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .... .......... 2....2... 

Þús. kr. 

133 000 
151 000 
39 000 

430 000 
300 000 

1053 000 
1473 000 

62 000 

1535 000 

378 000 
2449 000 

262 000 

4 500 
2210 500 

252 000 

47 000 
38 800 
20 000 

45 000 
60 800 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

482 000 

60 800



Nr. 111. öð2 

321 Rafmagnsveitur ríkisins: 

0 10 Laun .......00000000000ennseenne rn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................00...0... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .............. 
0 70 Vextir ........0.20000000 0. sens... 
0 80 Afskriftir ..........000.000.0 00... 

Gjöld samtals ......0...000000.0. 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............0..00.0... 
1 90 Annað, orkusjóður ..........0000000 00. ...... 
1 90 Annað, heimtaugargjöld ...............00.... 

Tekjur samtals ..........2000.00. 0... 
Mismunur #..........0..002 0000 

331 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 

4 20 
4 40 
4 50 
4 90 

Jarðboranir ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 

t: 

Afborgun lána 
Fjárfestingar, 
Fjárfestingar, 

Inn: 

Tekin lán .... 

Afskriftir ... 

almennar?) ........00.000000... 

rafvæðing Í sveitum ............ 
Fjárfestingar, stofnlína S-V-N-land 

0000. 000 

OK ONO 

Ráðstöfun eigin fjár ..........00.000000 00... 
Annað, orkusjóður, rafvæðing í sveitum ...... 

Laun ........ Sr. 

Önnur rekstrargjöld ...........0..0.00000000... 
Viðhald ..... KK ONO NOO KKK 

Hráefni og vörur til endursölu .............. 
Vextir ...... 

Gjöld samtals 

000 00.000000 

100... 0... 0... 0... 

Seldar vörur og þjónusta ..............000... 
Mismunur ... 

Afborgun lána 
Fjárfestingar 
Inn: 

Tekin lán .... 
Afskriftir .... 

Annað ...... 

sr... 

sr ..... 

so... 

sr... 

00.00.0800... 

#0.0001..00.. 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

177 000 
516 000 
495 000 
246 000 
401 000 

1835 000 
1395 000 
440 000 
20 000 

1855 000 

401 000 
1027 000 

110 000 
250 000 

1257 000 
401 000 
20 000 

110 000 

38 800 
13 200 
6 300 

13 000 
4 830 
6 000 

82 130 
84 960 

11 959 
333 000 

333 000 
6 000 
2830 
3129 

Þús. kr. 

20 000 

2 830 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 16.
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332 Jarðvarmaveitur ríkisins: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ...........0.0.00... 0... 
0 70 Vextir ........00000 0000 

0 80 Afskriftir ........2.00000 000... 

Gjöld samtals ......000.0000 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........0..... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána .........200000 00... 0... 
3 30 Fjárfestingar .........000000 0000... 

Inn: 

4 20 Tekin lán ......00000000 000... 
4 40) Afskriftir ..........20000 000 

Orkusjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 70 Vextir ........202.0000. 000... 
0 90 Yfirfærslur ...........0.000. 0... 000... 

Gjöld samtals .......0.000000 00... 
1 30 Vaxtatekjur ..........00.00..... 00... 

80 Framlög úr ríkissjóði .................. 

Tekjur samtals .........20000.00 0... 
Mismunur ......00000000 0... 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

Afborgun lána .........00000 0000. 
Veitt lán ..........00000 000. 
Annað ........20000 0 
Inn: 

Innheimtar afborganir „.............0..... 
Tekin lán „........000000 0000 

Þús. kr. 

3 640 
2 944 

14 133 
6 583 

27 300 
27 300 

6 583 
100 000 

100 000 
6 583 

3500 
238 670 
546 257 

788 427 
181 777 

— 809650 
791 427 

272 513 
663 000 
18 350 

230 923 
720 000 

3 000 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

3000
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Ríkisstjórninni er heimilt: 

I 

Il 

"HI 

VIII 

XII 

XIII 

KIV 

XV 

XVI 

XVII 

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin, ef lög verða staðfest, er 
afgreidd hafa verið frá Alþingi 1974 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 1975 hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindra- 
vinafélagsins í Reykjavík. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir 
á vinnustað. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunar- 

skipa í Norðurhöfum. 

Að heimila Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða Landgræðslu- 
sjóði 1 kr. af hverjum seldum vindlingapakka. 

Að leyfa Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða Krabbameinsfélagi 

Íslands 75 aura af hverjum seldum vindlingapakka. 

Að leyfa Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða allt að 1 kr. 
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 lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins fengu við 

gildistöku laga nr. 29/1963. 

Að endurgreiða innflutningsgjald af bensíni fyrir notkun snjóbifreiða 

eftir nánari reglum, sem ráðuneytið setur. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af vísinda- 
tækjum, sem íslenskar vísindastofnanir kynnu að eiga kost á endurgjalds- 

laust frá erlendum aðilum. 

Að greiða uppbót á greiðslur skv. liðum 09 382-—384 í 4. gr. fjárlaga 
samsvarandi almennri hækkun, sem verða kann á launum starfsmanna 

ríkisins. 

Að innheimta ekki aðflutningsgjöld né söluskatt af munum, sem aðilar 
búsettir erlendis senda Norræna húsinu að sjöf. Fjármálaráðuneytið setur 
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af bækling- 
um og ritum, sem seld eru eða dreift erlendis til landkynningar. 

Að heimila Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða allt að 20 aurum 
af hverjum seldum eldspýtustokk til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra. 

Að taka allt að 30 m. kr. lán til byggingar vörugeymslu Skipaútgerðar rík- 

isins Í Reykjavík (endurveiting). 

Að ákveða, að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjald síma 
árið 1975 hjá allt að 25 fötluðum mönnum eftir tilnefningu Sjálfsbjargar, 
landssambands fatlaðra.
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XVIII 

XXII 

XXIII 

KKIV 

XKV 

XKVI 

XKVI 

KXVIII 

XKIX 

KKK 

XXKI 

XXKII 

XXKIII 

KKKIV 

KKXKV 

XKKVI 

XKKVII 

KXKVII 

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 fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af vísindatækjum og -búnaði 

til Norrænu eldfjallarannsóknastöðvarinnar. 

Að ábyrgjast lán allt að 30 m. kr. vegna tækjakaupa og endurskipulagn- 

ingar Ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg. 

Að ábyrgjast allt að 60 m. kr. lán til byggingar fiskvinnslustöðva og 

stöðva til þess að vinna úr landbúnaðarafurðum, þó ekki yfir 60% af 

matsverði hverrar framkvæmdar. 

Að selja húseign Ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg að Þingholtsstræti 6 

ásamt tilheyrandi eignarlóð. 

Að hafa makaskipti á Austurstræti 12 annars vegar og húseignunum að 

Fríkirkjuvegi 7, Ta og Laufásvegi 16 hins vegar. 

Að selja fasteignir Rannsóknastofnunar landbúnaðarins á Akureyri og 

verja söluandvirði þeirra til kaupa á Möðruvöllum í Hörgárdal og til 

uppbyggingar þar. 

Að endurgreiða þinglýsingargjöld af afsölum vegna b/v Skafta SK-3, 

b/v Karlsefnis, b/v Krossavíkur, m/s Akraborgar, b/v Framtíðarinnar, 

b/v Trausta og b/v Suðurness. 

Að hafa makaskipti á landi úr Laxeldisstöð ríkisins í Kollafirði, vestan 

nýja Vesturlandsvegar og sunnan Kollafjarðar annars vegar og á spildu 

úr landi jarðarinnar Naustaness, Kjalarneshreppi, hins vegar. 

Að kaupa húsnæði fyrir skattstofuna á Ísafirði og taka við lánum, er 

slíkri eign kunna að fylgja. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, vél- 

um og tækjum til Mjólkárvirkjunar. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af elds- 

neytisaflstöðvum Rafmagnsveitna ríkisins. 

Að leggja fram 25 m. kr. upp í hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Suðurnesja. 

Að leggja fram 30 m. kr. sem hlutafé til Herjólfs hf., Vestmannaeyjum, 

vegna kaupa á Vestmannaeyjaferju. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af dísilrafstöð fyrir Raf- 

veitu Ísafjarðar. 

A3 fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, 

vélum og tækjum til stækkunar Skeiðfossvirkjunar. 

Að fella niður sem eisið framlag ríkissióðs til Áburðarverksmiðju ríkisins 

skuld verksmiðjunnar við ríkissjóð, að fjárhæð kr. 44113000, vegna 

ógreiddra aðflutningsgjalda. 

Að hafa makaskipti á landspildu úr Helluvaðslandi í Rangárvallahreppi 

til hagræðingar vegna uppsetningar landamerkjagirðinga. 

Að ábyrgjast allt að 50 m. kr. lán fyrir Náttúrulækningafélas Íslands 

vegna byggingar heilsuhælis í Hveragerði, gegn tryggingum, sem ríkis- 

stjórnin metur gildar. 

Að hækka framlög skv. þingsályktun um, landgræðslu- og gróðurverndar- 

áætlun frá 28. júlí 1974 í samræmi við þá hækkun framkvæmdakostnaðar, 

sem kann að verða skv. útreikningi Hagstofu Íslands. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af jarðbor, sem Jarðboranir 

ríkisins flytja inn frá Bandaríkjunum. 
A 71
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XKKIX 

XL 

XLI 

XLII 

XLIIT 

XLIV 

XLV 

XLVI 

XLVI 

XLVII 

XLIX 

L 

LI 

LIT 

LHI 

LIV 

LV 

LVI 

LVI 

LVIM 

LIX 

556 31. desember 1974. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af stjörnukíki, sem Valhúsa- 
skóli fær að gjöf. 
Að festa kaup á Nesstofu, ásamt hæfilegri lóð. 
Að endurgreiða söluskatt og aðflutningsgjöld af sjúkrabifreið fyrir 
Hvammstangalæknishérað. 
Að taka lán allt að 100 m. kr. til kaupa á tækjum fyrir Landhelgisgæsluna. 
Að ábyrgjast allt að 80 m. kr. lán fyrir Sjómannadagsráð í Reykjavík 
og Hafnarfirði vegna nýbyggingar dvalarheimilis aldraðra í Hafnarfirði, 
Begn tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 
Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af merktum borðbúnaði 
spítala, hæla, elliheimila og annarra heilsugæslustöðva. 
Að taka lán allt að 50 m. kr. til að ljúka framkvæmdum við Fæðingar- 
deild Landspítalans. 

Að taka lán allt að 20 m. kr. til að leggja varanlegt slitlag á flugvöllinn á 
Ísafirði. Lánið verði endurgreitt af framkvæmdafé til flugvalla á árinu 1976. 
Að ábyrgjast fyrir St. Jósefsspítala í Hafnarfirði allt að 15 m. kr. lán 
vegna viðbyggingar við spítalann gegn tryggingum, sem ríkisstjórnin 
metur gildar. 

Að ábyrgjast lán allt að 15 m. kr. fyrir Bandalag starfsmanna ríkis og 
bæja til áframhaldandi uppbygginsar orlofsheimila að Munaðarnesi segn 
tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 
Að heimila Hafnabótasjóði að taka lán allt að 40 m. kr. til að létta greiðslu- 
byrði hafnarsjóða af lánum samkv. reglum sjóðsins. Ráðherra skal gera 
tillögu til fjárveitinganefndar um skiptingu fjárins, og skal við skipt- 
inguna hafa hliðsjón af tekjum og gjöldum hafnarsjóðs, framlagi sveitar- 
félags til hafnarsjóðs, fólksfjölda og öðrum þeim atriðum, sem hafa 
áhrif á greiðslugetu hafnarsjóðsins. 
Að breyta inneign Ríkisábyrgðasjóðs hjá flóabátnum Baldri að upphæð 
allt að 10 m. kr. í hlutafjáreign ríkissjóðs í félaginu. 
Að taka lán allt að 350 m. kr. vegna stofnlínulagnar frá Andakílsárvirkjun 
að Laxárvatni í A.-Hún. 

Að taka lán allt að 150 m. kr. vegna undirbúningsframkvæmda Kröflu- 
virkjunar. 

Að taka lán allt að 150 m. kr. til undirbúningsframkvæmda vegna Bessa- 
staðaárvirkjunar. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af efni til stofnlínu frá Anda- 
kílsárvirkjun að Laxárvatni í A.-Hún. 
Að ábyrgjast fyrir Skúla Pálsson fiskræktarbónda allt að 15 m. kr. lán 
vegna byggingar fiskeldisstöðvar í landi jarðarinnar Þóroddsstaða TI í 
Ölfushreppi gegn þeim tryggingum. sem ríkisstjórnin metur gildar. 
Að fella niður að hálfu eða endurgreiða að hálfu sölusjald á vélum, tækj- 
um, vélahlutum og varahlutum til samkeppnisiðnaðar. Setur fjármála- 
ráðuneytið nánari reglur um, til hvaða véla sölugjaldslækkun þessi taki, 
svo og um alla framkvæmd hennar. 

Að taka lán vegna kostnaðar við laxastiga í Laxá í Þingeyjarsýslu vegna 
samnings Í sambandi við virkjun Laxár. 

Að verja allt að 5 m. kr. til undirbúnings byggingu skólahúsnæðis fyrir 
þroskahömluð börn. 

Að taka allt að 200 m. kr. að láni hjá Seðlabanka Íslands til 5 ára og renni 
það sem óafturkræft framlag ríkissjóðs til Áburðarverksmiðju ríkisins.
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Lántökuheimildir, sbr. 1. gr. 4: 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út til sölu inn- 

anlands ríkisskuldabréf eða spariskirteini að fjárhæð allt að 600 m. kr. 

Fjármálaráðherra er heimilt að gefa út ný ríkisskuldabréf eða spariskir- 

teini, eftir því sem á þarf að halda í stað þeirra, er upphaflega verða út- 

gefin skv. lið LX, að viðbættri áfallinni verðlagsuppbót. 

Til viðbótar fyrri heimildum er fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs 

heimilt að gefa út til sölu innanlands happdrættisskuldabréf, samtals að 

fjárhæð 116 m. kr., vegna vegaframkvæmda á Skeiðarársandi. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka allt að 403.5 

m. kr. innlent lán til að standa undir kostnaði við framkvæmdir í vega- 

málum skv. Norður- og Austurlandsáætlunum. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka allt að 36 m. kr. 

lán vegna hafnarframkvæmda við landshöfnina í Rifi. 

Fjármálaráðherra er heimilt að taka fyrir hönd ríkissjóðs allt að 50 m. kr. 

lán vegna hafnarframkvæmda við landshöfnina í Keflavík og Njarðvík. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka allt að 667 

m. kr. innlent lán, þar af 367 m. kr. vegna orkumála og 300 m. kr. vegna 

vegamála. 

7. gr 
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1. 

Ng
 

SÉRSTÖK YFIRLIT 

Iðnskólar (02 516). 

Reykjavík ............0....0 00 
Hafnarfjörður ..............0000000 
Keflavík .......0....0....0 0. 
Akranes ........0.....0 00 
Ísafjörður ...........000.. 0 
Aktr€yri 2... 
Akureyri, til undirbún. verknámsd. ............... 
Neskaupstaður ............00...0.. 0. 
Vestmannaeyjar ................0.0.000.n nn S

s
 

Húsmæðraskólar (02 553). 

1. Varmaland ...............0 2000 
2. Staðarfell ............0... 002... 
3. Laugarvatn .................00 00. 

Héraðsskólar (02 608). 

Reykholt .............0000 0000 
Núpur .............0.0 0 

Reykir ..............0 0000 

0... 

Skógar ............0....00 0... 

a
 

tt
 

> |=
 

mæ
 Ð = 

Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skóla- 

stjóra (02 762). 

1. Réttarholtsskóli ............0.0.0000 0000 

2. Fossvogsskóli .............00.000. 0... 
3. Árbæjarskóli, 9. áf. .........0.. 
4. Árbæjarskóli, 3. áf. l.......0.. 
5. Hvassaleitisskóli, 2. áf. ............050000.0...... 
6. Fellaskóli, 1. áf. ...........0..000.0.. 0000. 
7. Fossvogsskóli, 2. áf. ..........0...0 0 
8. Hólabrekkuskóli ............0.0.0000 0000 
9. Höfðaskóli, 1. áf. ...........0..0000 0000. 

11. Hagaskóli, íþr. ...........00. 0... 
12. Fellaskóli, breytingar ..............0..........,. 
13. Fjölbrautaskóli, 1. áf. ........... 0... 
14. Fjölbrautaskóli, 2. áf. G 0... 
15. Kvennaskóli ..............0.00000000 00. 
16. Langholtsskóli ..............000000000 00. 
17. Vogaskóli, 5. áf. ..........00.. 00 

18. Akranes, barnaskóli, lóð ..........02000000000... 

31. desember 1974. 

Þús kr. 

12 000 

5 000 

1000 
2 000 
2000 
3 600 
1000 
2400 

5 000 

  

1013 
6 598 
1330 

13 785 
104 

16 000 
12429 
20 000 
10 000 
18 000 
13 757 
9000 

38 000 
5 000 

16 000 
40 000 

1500 

Þús. kr. 

34 000 

6 000 

124 000
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19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Akranes, gagnfræðaskóli 
Akranes, íþróttahús ...... 

559 

oo... 

00.00.0000... 

Kleppjárnsreykir, íbúðir og lóð ............00... 
Kleppjárnsreykir, íbúð Hvanneyri 1 ............ 
Varmaland, íbúðir 

Varmaland, íþróttahús 

Borgarnes, íþróttahús 

so... 

so... 

Borgarnes, lóð .......0000020 00. 
. Laugagerðisskóli, jarðboramir ..............0.... 

Laugagerðisskóli, íbúðir 
Laugagerðisskóli, skóli — iþr. 22.00.0002... 

„ Lýsuhóll .........020000 000 
. Hellissandur, íþróttahús 

. Hellissandur, skóli 

Grundarfjörður, íbúð 
Grundarfjörður, skóli 

. Stykkishólmur, skóli 

Stykkishólmur, íbúð 
. Búðardalur, skóli, 1. áf. .......000000 0000 

Laugar, skóli, 24. áf. ........0000 

Ísafjörður, barnask. .......0000 0000. 
Ísafjörður, smábarnask, .......0..020000 000... 
Ísafjörður, skólastjóraíbúð 

2. Reykhólar .........0020000 0000 n en 
. Barðaströnd ..........0.0000.0 00. n ee 

Barðaströnd, íbúð 

. Patreksfjörður .........2.20200 0200... 
„ Þingeyri .........0.00000 000 
. Myrahreppur ........0000000 0000 
„ Flateyri .........20200000 00. 
. Suðureyri .......0000000.0.. ess 

Bolungarvík, sundlaug 
Súðavík, íbúð .........0000000 0. 

Hólmavík .........0000.. ns ss 

. Fells- og Óspakseyrarhr. .........0..00000 00... 
Bæjarhreppur .........020000 0000 
Sauðárkrókur, dag- og heimavist ............... 
Sauðárkrókur, verkkennsluhús ...........00..0... 

. Sauðárkrókur, sundlaug 

Staðarhreppur .........020000 000. 
Laugarbakki, skóli, 1. áf. .........0200000 000... 

. Laugarbakki, skóli, 2. áf. ......0000000 0... 

Þverárhreppur ........00000 0000... 
. Húnavellir, skóli, 2. 

Skagaströnd .........00200000 00. 
Varmahlíð, skóli, 1. og 2. áf. .....0.00000000.. 
Lýtingsstaðahr., íþróttaaðst. ..........00000.00... 

Hofsós, skóli, 2. 

. Hofsós, skóli, 8. 

Haganeshreppur, 

. Hólahreppur ........20.0000 0000 en nn 
. Hofsós, skóli, 1. á 

ss 500020 00 

000... 

Þús kr. 

9000 
17 000 

798 
2500 
3741 
9000 

16 000 
529 
500 
954 

1000 
500 

14 000 
2500 

418 
4 500 
7000 
1670 
7 500 
65ðl 

404 
1000 
1000 

117 
5477 

375 
500 

3 000 
7 760 
4 000 

500 
12 000 
1363 
ö 000 
3000 
8 000 

12 000 
1000 
1519 
3000 
1000 

18 000 
1213 

20 000 
1000 

33 000 
2494 
4 000 

2 958 
7 000 
3 000 
844 

Nr. 111. 

Þús. kr.
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- Akureyri, Glerárskóli, 1. áf. ...........00000..... 
Akureyri, Glerárskóli, 2. áf. ..............0.0.... 

- Akureyri, Lundaskóli, 1. áf. .................... 
Akureyri, Lundaskóli, 2. áf. L......00000 

. Akureyri, Oddeyrarskóli ...........0000000...... 
Akureyri, íþróttahús .........0...0000000...... 
Húsavík, gagnfræðask. .............0..0.0........ 
Húsavík, gagnfræðaskóli, 2, áf. „................ 

. Ólafsfjörður, skóli ...........0...00... 0. 

. Ólafsfjörður, heimav. .............00.00.0 

. Svarfaðardalur, skóli ...........0...0.000000000... 

. Svarfaðardalur, mötuneyti ...................... 

„ Dalvík, heimav. ........0...0000 00. 

Hrísey ..........020...000 rn 
„ Árskógshreppur .............00..00 00. 
. Þelamörk, skóli ...........00000000. 0000 

- Hrafnagilsskóli, 2. áf., íbúðir ................... 

Stórutjarnaskóli, skóli ............0220000....0.0.. 
. Stórutjarnaskóli, sundlaug ...................... 

. Skútustaðahreppur, skóli ..........000000.0.0... 
. Reykdælahreppur, skóli ...........0.000000000... 
- Hafralækjarskóli ................0.0.....0 000... 
- Hafralækjarskóli, íþróttaaðst. ................... 

Skúlagarður, íbúð .....................0....0..0. 
- Lundur, íbúð .............00.0000 0200. 
. Lundur, leikfimisalur ......,..........000.0000... 

. Lundur, skóli ............20.02 0000 

- Þórshöfn „...............00200 0000 

„ Seyðisfjörður, skóli .............0000000. 00... 
. Seyðisfjörður, íbúð ...............0.00.00. 0000... 
. Seyðisfjörður, sundlaug ...............0000.00... 
. Neskaupstaður, barnaskóli ..........0...0.0.000.... 

. Neskaupstaður, gagnfræðaskóli ................. 
. Hlíðarhreppur o. fl., skóli ........0.000000.00.0.. 
- Borgarfjarðarhreppur ............0000000 0000... 
. Hallormsstaður, skóli ..........0.00.0000000 0. 

. Egilsstaðir, skóli ................0..00000 00... 
- Egilsstaðir, íþróttah. — sundl. .................. 
. Eiðahreppur, íbúð ...........000.0.00000 0000. 
. Eskifjörður, skóli .................2000 000... 
- Reyðarfjörður, íþróttah. .............0...0........ 
. Búðahreppur, skóli .............00.2000.. 00. 0... 
. Djúpivogur, skóli ............00..00. 0000... 
- Nesjahreppur, skóli, 1. og 2. áf. ................ 
. Nesjahreppur, mötuneyti ...........0.0.00.0000.... 
- Höfn, gagnfræðaskóli, 1. áf. .................... 

. Vestmannaeyjar, barnask. ...........00000.0.... 
- Vestmannaeyjar, sundlaug ..................2... 
„ Kirkjubæjarklaustur, skóli ..................0.2... 
- Kirkjubæjarklaustur, íbúðir og sundl. ........... 
. Vík í Mýrdal .............000.00.nes ses 
. Rangárvallahr., kennarabúst. .............0000... 

31. desember 1974.
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123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 

138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
161. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 

Rangárvallahr., lóðir .........0.0000000.......... 

Laugaland, stækkun skólans ...........0000000... 
Selfoss, gagnfræðask. ..........000000000.. 0... 
Selfoss, verknámshús ........00200000. 0... 
Hraungerðishreppur, skóli ..........00000.00..0... 
Villingaholtshreppur ......00..22000 000... 0... 
Skeiðahreppur, sundi. ..........0000000 0000... 
Gnúpverjahreppur, íbúð ..............00000.0... 
Hrunamannahreppur, íbúðir ...........0........ 
Biskupstungnahreppur, íbúð .............000.... 
Biskupstungnahreppur, sundi. „.............0..... 
Grímsneshreppur, sundi. .........0.00000. 0000... 
Hveragerði, skólastjóraíbúð ..................... 
Hveragerði, íþróttahús ...........00.00.0. 00... 
Þorlákshöfn ........2..0200 0002... 

Keflavík, gagnfræðask., 2. áf. .......0.0..00.... 
Keflavík, íþróttahús .........0..0..00..00.0 0000. 
Keflavík, barnaskóli .......0.2200000 0000. 
Krýsuvík ..........002.202000 000. 
Grindavík, skólastjóraíbúð ...........00.00000.... 
Grindavík .........0.0000 0000 
Sandgerði, Íþr. ........2020200 0000... 
Njarðvíkurhr., íþróttahús ...............000..00... 
Njarðvíkurhr., skóli ..........2.022.000 000... 

Vatnsleysuströnd, skóli ...........2.20000000000. 

Garðahreppur, íþróttahús ............0.00.0.00.. 
Garðahreppur, gagnfræðask. ..........00..0002... 
Garðahreppur, skóli ...........00000 0000. 00... 
Bessastaðahreppur .........2000000 0000... 
Seltjarnarnes, skóli .........000000 0000... 0... 

Mosfellshreppur, gagnfræðask. .................. 
Mosfellshreppur, barnask. ..........00000000000... 
Mosfellshreppur, íþróttahús ...........0.0.....0... 
Kjósarhreppur ........020000000 000. 
Kópavogur, Þinghólssk., 2. áf. .................. 
Kópavogur, Kópavogssk., 2. áf. ..........0000... 
Kópavogur, Kópavogssk., 3. áf. „00.00.0000... 
Kópavogur, Digranessk. .........0.000200 0... 
Kópavogur, Digranessk., nýr áf. ........0.00..... 
Hafnarfjörður, íþróttah. ..........0.0..0.002.00.00.. 
Hafnarfjörður, Víðistsk., 2. áf. .................. 
Hafnarfjörður, Flensborgarsk., 2. áf. ........... 
Hafnarfjörður, Víðistsk., 3—4. áf. .............. 

Til undirbúnings að framkvæmdum við skólabyggingar: 
1. 

N
R
 

Laugalækjarskóli ...........0.0000000. 0... 0... 
Seljaskóli .........000000 000 nen nes 
Ölduselsskóli ........200000000 0. 
Eiðisgrandaskóli ...........000020. 00... 
Borgarnesskóli .......20.2000000 0. eeen nenna. 
Ólafsvík, skóli ........200000..0 s.s 

Grundarfjörður, sundlaug .........0..00000000.... 

15 000 
1000 

12 000 
26 000 
1040 
3000 
2 000 

10 000 
9000 
5 000 

10 800 
22 000 
3500 
3000 

30 000 
4 000 
3978 
1000 
1450 

15 000 
1622 

19 000 
240 

4 000 
1388 
1201 

14 000 
10 000 

1008 364
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Bíldudalur, íþróttahús ..............0000.00 00. 
Súðavík, skóli ...........00000000 000. 
Hvammstangi, sundlaug ................0..0..... 

- Haganeshreppur, skóli .............00000.000. 
Dalvík, skóli .............2000 0000 
Þelamörk, íþróttahús ............0..00000000 00. 
Hrafnagil, íþróttahús .............000000.0.0.. 
Hrafnagil, barnaskóli ..............00..0.0.00.0..... 
Grenivík, skóli ...........0000.0.0 000 

Reykdælahreppur, íbúð ..........00000)0......... 
Skútustaðahreppur, sundlaug .................... 
Kópasker, skóli .........0.0.020 0... 

- Raufarhöfn, íþróttahús — sundl. ................ 

- Vopnafjörður, íþróttahús — sundi. .............. 
. Hallormsstaður, íþróttahús — íbúð .............. 

- Breiðdalshreppur, skóli ..........0.00000.000.. 
„ Höfn, Hornafirði ..............0..00..000 0. 

Austur-Landeyjar, skóli ...........0.0..00.00....... 
Vestur-Landeyjar, skóli ...........0.0.00.000.00... 

- Hvolhreppur, skóli — sundlaug ................. 
- Rangárvallahreppur, skóli ...........000.0.0.0... 

Selfoss, barnaskóli ............0.000.000. 00. 

. Eyrarbakki, barnaskóli .............0000000..0..... 
- Stokkseyri, sundlaug ...............00.0.0.0.00... 
. Þorlákshöfn, barnaskóli ..............000000000.. 

- Laugardalshreppur, íbúð ......................... 
- Seltjarnarnes, sundlaug ...............0.000000... 
. Öldutúnsskóli, 3. áf. 02.00.0000... 
. Snælandsskóli, Kópavogi ..........0.0000000. 00... 

Dagvistunarheimili, framlag til byggingarframkvæmda 

(02 803). 

a. Dagheimili og leikskólar: 
Akureyri ........2000000.0 00 
Borgarnes  .........200200020 00 ner 
Hafnarfjörður ................0000 00... 
Húsavík ..........02200200000 00. 
Kópavogur ............0..0 000 

Ólafsvík .........0. 
Byggingarsamvinnufélag atvinnubifreiðastjóra . 
Húsfélögin Æsufelli 2—4—6, Reykjavík ...... 
Reykjavík: 

a. Ármúli SA ........2.0 0000 
b. Dyngjuvegur ............00..0000. 00. 0000. 
c. Háaleitisbraut 70 ...........0.00.0000.00 0. 
d. Kaplaskjólsvegur .........00.0000.0 0000. 
e. Rjúpnafell ..............2000.00 00... 
f 

$ 
S 

0 
00

 
1 

. Selásblettur 4 ...........00000.000 00. 

Völvufell ..........0000. 00 

10. Sauðárkrókur... 

31. desember 1974. 

Þús kr. 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 
300 

300 
300 

375 
1756 
7 600 

5 7ö4d 
2210 
1692 
1787 
1300 

7 661 
719 

5 893 
195 

1138 
304 

2176 
1395 

Þús. kr. 

10 800 

1019 164
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Þús. kr 

11. Seyðisfjörður ........2.00020 00. na 2281 
12. Siglufjörður ........020000. eeen sn 151 
13. Vatnsleysustrandarhr. .........0000.0 00 .00... 113 

b. Nýjar dagvistunarstofnanir: 
1. Akranes, leikskóli ......0.00000000 00... 800 
2. Akranes, dagheimili ..........0002000 000... 0... 100 

3. Akureyri .....000000 00 2000 

4. Garðahreppur .......02000000 000 n sn 1500 

5. Keflavík .........2.00.00.. sens ss 100 

6. Reykjavík: 
a. Breiðholt TIN, dh. .......02000000 0... 2000 
b. Breiðholt III, leikskóli .............00.0.2.. 1500 
c. Breiðholt MI, skd. .......000000 0000... 100 
d. Breiðholt II, dh. .......000.0000 00... 2000 

e. Breiðholt II, leiksk. .........0.000000.0 0... 100 

f. Austurbær, skd. .......000000.. 0... 100 

g. Borgarsjúkrahús ..........020000000.0.0.... 1500 
h. Starfsmannafélag Skýrsluvéla ............. 100 
i. Áhugafél. Hábær 28 ......0000.0000000.... 100 

7. Skagaströnd .........0000000 000 900 
8. Vestmannaeyjar ......000000.cc00n 500 
9. Vestmannaeyjar, leiksk. ........00000.000.0... 100 

10. Bolungarvík ...........000...n. ene 1000 
11. Bíldudalur ...........0..0020 0000 0n 1000 
12. Selfoss ......2.0.0 sens 100 

6. Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis 

(02 982 17). 

1. Ásmundur Sveinsson ......00ece en 350 

2. Brynjólfur Jóhannesson .....200000000. 000... 350 

3. Finnur Jónsson .....c00e0eseseenen ses 350 

4. Guðmundur Daníelsson ......00000e0 00... 350 

5. Guðmundur G. Hagalín .......0.000000 00.00.0000... 350 

6. Gunnar Gunnarsson .....0000000 nr 350 

7. Halldór Laxness ......0000.00. 0. 350 
8. Indriði G. Þorsteinsson .......0.0000 000... 0... 300 
9. Kristmann Guðmundsson ......0000000 0000. 350 

10. Ríkarður Jónsson .....00000000cn ens 350 

11. Tómas Guðmundsson .......000000 00... 250 

12. Þorvaldur Skúlason ......0..000000 000. 0... 300 

7. Til byggingar íþróttamannvirkja (02 986 04). 

a. Önnur greiðsla af fjórum til íþróttamannvirkja sam- 
þykktra í fjárlögum 1973: Kr. 

1. Fimleikafélag Hafnarfj., íþróttavöllur ......... 541 000 

2. Kópavogur, leikvangur, 1. áfangi ............. 6 588 200 

3. Reykjavík, Árbæjarvöllur .................... 420 000 
4. Reykjavík, Bláfjöll (skíðamannv.) ............ 1269 200 

44. 500 

15 600 

60 100 

4 200



Kr. 

31 767 500 
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Kr. 

5. Reykjavík, Laugardalsframkv., 2. áfangi ...... 5 097 800 
6. Reykjavík, Sundlaug Vesturb., 2. áfangi ....... 3 651 000 
7. Knattspyrnufél. Fram, vallarhús .............. Í 165 600 
8. Glímufél. Ármann, íþróttahús ................. 2 683 GÐU 
9. Knattspyrnufél. Valur, grasvöllur ............. 567 500 

10. Knattspyrnufél. Reykjavíkur, íþróttahús ....... 1513 300 
11. Ísafjörður, gras- og malarvöllur .............. 782 200 
12. Ólafsfjörður, malarvöllur ...........0000...... 465 700 
13. Knattspyrnufél. Þór, Akureyri, malarvöllur .... 218 300 
14. Húsavík, grasvöllur .............0.0.00000000. 1 201 200 
15. Vestmannaeyjar, stækkun grasvallar .......... 1770 000 
16. Umf. Víðir, Gerðahr., malarvöllur ............. 222 900 

17. Umf. Þróttur, Vatnleysustr., malarvöllur ...... 164 700 
18. Umf. Afturelding, Mosf., malarvöllur .......... 189 700 

19. Borgarnes, malarvöllur ...........0.0.0.00000.... 973 800 

20. Ums. Borgarfjarðar, Varmal., íþróttavöllur .... 170 800 

21. Eyrarsveit, malarvöllur „..........00.0000.000... 240 000 
22. Stykkishólmur, malaryðilur .................. 295 600 
23. Patreksfjörður, malarvöllur ................... 446 400 
24. Þingeyri, malarvöllur ........................ 243 700 
25. Bolungarvík, malarvöllur ..................... 245 000 
26. Skagaströnd, malarvöllur .........00.000000.... 226 500 

27. Þórshöfn, sundlaug ..............0.0000...... 196 600 
28. Egilsstaðahreppur, malarvöllur ................ 226 500 
29. Hvammshr. (Vík í Mýrdal), malarvöllur ...... 286 000 

30. Selfoss, íþróttasvæði .........0..... 505 300 

h. Fyrsta greiðsla af fjórum til iþróttamannvirkja sam- 
bykktra. í fjárlögum 1974: 

1. Knattspyrnufél. Haukar, íþróttahús ........... 1378 909 
2. Golfkl. Keilir, golfvöllur og hús .............. 284 600 
3. Kópavogur, malarvöllur og "vallarhús BI 65 700 
4. Tennis- og badmintonfél. Rvíkur, íþróttahús .. 3571600 
5. Knattspyrnufél. Rvíkur, grasvöllur og þakl. .... 597 190 
6. Knattspyrnufél. Rvíkur, áhöld ................ 12 400 
7. Knattspyrnufél. Víkingur, skíðaskáli .......... 115 900 
8. Ungtemplarafél. Hrönn, skíðaskáli ............ 15 300 
9. Knattspyrnufél. Víkingur, lýsing við völl ...... 27 400 

10. Knattspyrnufél. Fram, grasvöllur ............. 472 300 
il. Reykjavík, vallarhús í Árbæjarhverfi ......... 1053 000 
12. Reykjavík, skautasvell „............0000...0... 4 257 000 
13. Akranes, hlaupabraut ..................0..... 514 800 
14. Golfkl. Leynir, golfvöllur ..........,........... 10 300 
15. Sauðárkrókur, völlur, framh. ................. 228 900 
16. Golfkl. Siglufjarðar, golfvöllur ................ 71 200 
17. Skíðafél. Siglufj., Skíðabors, skíðastökkbr. .... 251 900 
18. Íþr óttabandalag Sislufj., íþróttamst. Hóli ...... 227 200 
19. Ólafsfjörður, golfvöllur AR 11200 
20. Akureyri, skíðahótel ...........0.0000000 306 000 
21. Akureyri, skíðatogbraut og skíðatroðari ....... 467 700 
22. Akureyri, skíðastökkbraut .................... 210 800 
23. Knattspyrnufél. Akureyrar, íþróttavöllur ...... 197 200 
24. Sjóróðrafélag Akureyrar, bátar ............... 25 300
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25. 
26. 
21. 
28. 
20. 
30. 
öl. 
32. 
öð. 
34. 
öð. 
30. 

97. 
3ð. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
40. 
46. 
47. 
48. 
49. 

Húsavík, skíðatogbraut .........0000 0... 
Neskaupstaður, íþróttavöllur ..........00000... 
Vestmannaeyjar, malarvöllur .........0.02..... 

Miðneshreppur, malarvöllur ...........2.00... 
Njarðvíkurhreppur, malarvöllur ............... 
Grindavík, malarvöllur .......0.2.00. 000... 
Umf. Íslendingur, Andakíl, sundlaug .......... 

Umf. Dagrenning, Lundarreykjadal, íþróttav. .. 
Umf. Barðasir., sundlaug .......0.00.0 000... 
Flateyrarhreppur, íþróttavöllur .......0..0.... 
Suðureyrarhreppur, íþróttavöllur .............. 
Hólmavíkurhreppur, íþróttavöllur ............. 
Umf. Kirkjubólshrepps, íþróttavöllur .......... 
Umf. Kormákur, Hvammstanga, íþróttavöllur .. 
Umf. Öxndæla, íþróttavöllur .......0..0..... 
Umf. Geislinn. S.-Þing., íþróttavöllur .......... 
Reykjahreppur, íþróttavöllur .......0.00...0.. 
Skútustaðahreppur, íbróttavöllur .............. 
Umf. Bjarmi, Fnjóskadal, íþróttavöllur ....... 

Umf. Borgarfj. N.-Múl., íþróttavðllur ......... 
Eskifjörður, íþróttavöllur .......2.20000 0... 
Umf. Hrafnkell Freysgoði, Breiðd., íþróttav. ... 
Umf. Máni, Nesjum, íþróttavöllur ............ 
Hafnarhreppur, A.-Skaft., íþróttavöllur ........ 
Hveragerði, böð við sundlaug .........2...002... 

c. Til undirbúnings nýrra íþróttamannvirkja: 

1. 
2. 
ð. 

Reykjavík, íþróttavöllur í Fossvogi ........... 
Reykjavík, íþróttavöllur í Breiðholti IH ........ 
Knattspyrnufél. Rvíkur, lyfta í Skálafelli ...... 
Íþróttafél. Rvíkur, skáli í Bláfjöllum .......... 
Knattspyrnufél. Þróttur, vallarhús, grasvöllur .. 
Golfkl. Suðurnesja, völlur, Leiru .............. 

Seltjarnarnes, íþróttavöllur .......0..00000... 

Fimleikafél. Hafnarfjarðar, grasvöllur ........ 
Garðahreppur, tæki, íþróttavöllur, sundlaug ... 
Ólafsvíkurhreppur, grasvöllur ...........0..... 
Íþróttabandalag Akraness, tæki .........0.2.... 
Stykkishólmshreppur, sundlaug, 2. áfangi ...... 
Golfkl. Borgarness, völlur .........000. 00... 

Héraðsfélagsh. og íþróttahús að Varmalandi ... 

Íþróttafél. Grettir, Flateyri, skíðalyfta ......... 
Siglufjörður, malarvöllur og vallarhús ........ 

Skíðafél. Siglufj., Skíðabors, skíðalyfta ........ 
Skiðafél. Fljótamanna, skíðaiþróttaaðslaða 
Raufarhafnarhreppur, íþróttavöllur ........... 

Umf. Reynir, Árskógsströnd, sundlaug ......... 
Jmf. Mývetningur, vallarhús .................. 
Héraðssamband S.-Þins., stækkun vallar að 

Laugum 2... 
Golfklúbbur Húsavíkur, völlur ...........00.... 
Skútustaðahreppur, vallarhús og sundlaug ..... 
Þórshöfn, íþróttavöllur .......0..00000000...0. 
Golfkl. Hafnarhrepps, A.-Skaft., völlur og tæki 

168 400 

220 400 

262 600 

136 900 

60 800 

48 500 

105 200 

23 800 

125 900 

168 400 

230 300 

52 600 

23 700 

267 800 

12 000 

110 600 

53 100 

462 700 

12 000 

39 400 

839 300 

15 900 

126 060 

839 400 

105 200 

333 000 

333 000 

140 000 

120 090 

570 000 

100 000 

220 000 

35 000 

53 080 

60 000 

10 000 

15 009 

50 000 

20 000 

15 000 

90 000 

55 000 

30 000 
52 000 

30 000 

40 000 

30 000 
50 000 

145 600 
52 000 
50 000 

19 064 800 

A 72
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27. Búðakauptún, íþróttavöllur ................... 66 000 
28. Umf. Hrunamanna, lúkning laugarhúss ........ 15 000 
29. Umf. Skeiðamanna, búningsklefar við völl ..... 66 000 
90. Ölfushreppur, íþróttavöllur, Þorlákshöfn ...... 100 900 

31. Selfosshreppur, stækkun vallarhúss ........... 150 000 
9 100 000 

3 932 300 
0. Fyrirhleðslur (04 286 03). 

a. Til fyrirhleðslna: Þús kr. Þús. kr. 
I. Rannsóknir á Kötlu ........000000 0000... 1000 
2. Varnargarður vegna Kötlugoss ............0... 1 000 
ö. Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará .......... 200 
4. Þverá og Markarfljót .........00.0000. 0... 3000 
óð. Markarfljót við Seljaland ..........0.0..000... 300 
6. Markarfljót við Merkurengjar ................ 100 
7. Jökulsá á Dal .......2.020.00 re 3000 
8. Norðfjarðarár (efri hluti) ..........00........ 100 
9. Jökulsá í Lóni ..........0..200 00... 800 

10. Landmannalaugar ..........00.00000 0 1000 
11. Kolgrima .........00... 0. 600 

—— 11 100 
b. Til fyrirhleðslna gegn 4 kostnaðar annars staðar að: 

Djúpós og Hólsárbakkar ........0.00..200 00... 500 
— 500 

c. "Mil fyrirhleðslna segn *s kostnaðar annars staðar að: 
1. Djúpá hjá Maríubakka ..........00...00 0... 460 
2. Eldvatn hjá Hnausum ........000.0.. 0... 50 
3. Kúðafljót ........2.02020 0... 3000 
4. Klifandi (vatnafélag) ........0..0000. 0... 600 

o. Klifandi og Hafursá ..............00..0..0.0.. 100 
6. Kaldaklifsá, Bakkakotsá, Svaðbælisá, Miðskálaá 

Og Írá 20.00.0000... 800 
1. Þjórsá hjá Þrándarholti ..........0..0000..... 800 
8. Stóra-Laxá hjá Sólheimum .........00..0.... 50 
9. Stóra-Laxá hjá Hólakoti .........0.0000000..... 100 

10. Stóra-Laxá hjá Sóleyjarbakka .......00.0.0... 300 
11. Lilla-Lará hjá Hvammi „.........0..0. 00... 200 
12. Hvítá hjá Auðslolti .........00.. 50 
13. Ölfusá hjá Kaldaðarnesi ................. 200 
14. Ölfusá hjá Eyrarbakka .......02.00.0.000. 300 
15. Tunguá hjá Mástungu ............0.0 000... 40 
16. Þjórsá í Skeiðahreppi ...........000.0000 150 
17. Stóra-Laxá hjá Ásbrekku .................... 50 
18. Brynjudalsá og Þverá .........0...000.000 0. 50 
19. Laxá hjá Vindási ...........0.20.00 00 100 
20. Laxá hjá Möðruvöllum ......2000000 00. 80 

21. Laxá hjá Hækingsdal ............000.0.0.00.. 50 
22. Sandá í Kjós ......0.02020000. 0. 200 
23. Bjarteyjarsandur ...........0.00.000. s.n 100 
24. Þverá hjá Hrafnhólum ........00000 ene. ve. 40 
25. Hvítá í Hvítársíðu ..................0....... 100 
26. Gljúfurá hjá Sauðhúsaskógi .................. 30 
27. Kverná í Grundarfirði ..........0.00.0.00...... 130
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28. Hörðudalsá ......2020000 0. s.n 
29. Reykjadalsá hjá Fellsenda ......00.00000.0... 
30. Hundadalsá í Miðdölum ......00.000.0.0...0.... 
31. Miðá hjá Breiðabólstað .......20000000.00..... 
32. Miðfjarðará hjá Staðarbakka ..........0..... 
33. Núpsá hjá Efra-Núpi 2...00.00 000. 
34. Víðidalsá hjá Víðidalstungu .................. 
%ð. Fitjá hjá Fremrifitjúm ......000 0... 

. Vatnsdalsá, Grímstunga Hof ..........0..... 

Valnsdalsá, Bakki-Hvammur ................ 

38. Tunguá hjá Þórormstungu .............0002.. 
39. Blanda, Hvammur, Geitaskarð ...........00.0.. 

40. Svartá hjá Finnstungu .......0.0000 00... 
41. Þverá í Blönduhlíð ........0.2.0.000. 0... 
42. Sæmundará hjá Reynistað .......000000..000.. 
43. Héraðsvöln hjá Úlfsstöðum .......0..00.00.... 
44. Norðurá hjá Egilsá .......0000000 0. 
45. Deildardalsá hjá Eyrarl. og Skuggabj. ........ 
46. Brúnastaðaá .....002020.0 nr 
47. Hörgá í Hörgárdal ........000.0 00. 
48. Svartá hjá Svartárkoti 22.00.2000. 

49. Skálará ......20000 000 
50. Hofsá í Vopnafirði ........202.00.000 0... 
51. Selá hjá Refsslað .......022000 0000 

52. Hjá Ljótsstöðum í Vopnafirði ................ 
53. Norðfjarðará (neðri hluti) ...........0.0....... 

54. Selá í Álftafirði ............00..0.. 0. 

9. Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva, elli- 

heimila og læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa 

(08 381 03). 

a. Sjúkrahús o. fl.: 
1. Reykjavík, skuldagreiðslur ..............0..... 
2. Reykjavík, þjónusiudeild ................00... 
3. Reykjavík, Arnarholt .........0.000 0000... 

4. Reykjavík, framkv. 1978 20.00.0000... 

5. Reykjavík, heilsugæslust. Árbæ ............... 
6. Akranes, sjúkrahús ........20..20000 0. 0... 

7. Borgarnes, heilsugæslust. .........0..00.00.00.2... 
8. Hellissandur, læknamóttaka ........0.000000.0.. 
9. Búðardalur ..........2000.0 00. n. nr 

10. Patreksfjörður ........000.00 000. 
11. Þingeyri, undirbún. .........00.0000 00... 0... 
12. Bolungarvík .....020.0000.000 enn 
13. Ísafjörður .........2.20000 000 
14. Súðavík (lok) .......00000.0n0 nr 
15. Blönduós (varast. skuldag.) ........0.0.0.0..... 
16. Blönduós, sjúkrahús, viðb. ......0.000. 00... 
17. Sauðárkrókur, viðbygging ..........0...0...... 
18. Hofsós .......0000.00 re 
19. Siglufjörður (hali) .......02.0000000 00... 
20. Ólafsfjörður ..........00.0.0 000 nr. 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

300 

9000 

43 900 
16 800 
10 100 
20 000 
92 800 
17 000 
1500 

10 000 
12 600 
1000 

10 000 
30 000 

6 900 
600 

10 000 

10 000 

Þús. kr.
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21. Dalvík ..............0 00 16 800 
22. Akureyri, læknamiðstöð, lokagr. .............. 1500 
23. AkUrEyri ............0 00 18 000 
24. Húsavík, skuldagr. ..........00.000000 00. 4 800 
25. Egilsstaðir ...............000 0 BA 6500 

26. Vopnafjörður ............... 00 12 500 
27. Seyðisfjörður ..........00000 000 1000 
28. Neskaupstaður .........0000%0.. 0. 28 000 
29. Stöðvarfjörður, læknamóttaka ................ 4000 
30. Breiðdalsvík, læknamóttaka .........0000..... 4000 
31. Höfn í Hornafirði, H 2 ...........0...0.0........ 28 800 
32. Vík í Mýrdal) H1 ..............00000 0. 0000. 6 900 
93. Kirkjubæjarklaustur .................0...00. 6 900 

34. Vestmannaeyjar, sjúkrahús ................... 20 000 
35. Selfoss, sjúkrahús ............000000 0000. 30 000 
36. Keflavík ............0...000 00 30 000 
37. Keflavík, heilsugæslust., leiguhúsn. ............ 2000 
38. Grindavík, læknamóttaka .........0..00..0..... 2000 
39. Hafnarfjörður, Sólvangur ...........00..00.... 2000 

  

b. Elliheimili: 

1. Akranes ...........220 0 5 000 
2. Borgarnes ..............000 0... 5 000 
3. Fellsendi, Dalasýslu .........0002000 0000. 1500 
4. Flateyri ........220000 0000 800 
5. Ísafjörður ...............0.2000 000... 800 
6. Ólafsfjörður ...........0000.00 00 3000 
1. Dalvík ............0 3000 
8. Akureyri ..........0..0000 00 5000 
9. Húsavík .............0.000 00. 800 

10. Vopnafjörður .........0..00000 0 3000 
11. Egilsstaðir ...............0.0.00.0. 0. 5000 
12. Vík í Mýrdal ...........0.... 000 800 
13. Hella ............... 2. 3000 
14. Hafnarfjörður ...............00. 0 800 
15. Seltjarnarnes ..........2..000 0. 800 

c. Læknisbústaðir: 

1. Ólafsvík „02.00.0000 900 
2. Stykkishólmur ............0.0...2. 0000. 800 
3. Þingeyri ...............0.0. 000 300 

4. Flateyri ..............0 00 300 

5. Hólmavík ............... 0. 3000 
6. Hvammstangi ...........00.%002 000 9000 
7. Skagaströnd, skuld ..............0.0000000. 0. 500 
8. Sauðárkrókur ............020.0.00 00 700 
9. Raufarhöfn ............00.00 0000 500 

10. Seyðisfjörður ...............0... 00. 200 
11. Neskaupstaður ................0.0 00... 800 
12. Fáskrúðsfjörður .........0..0.00.00 1000 
13. Húsavík ..............0.. 002. 1500 
14. Hveragerði ...............0..... 2100 

Þús. kr. 

553 900 

38 300 

15 600 

607 800
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10. Skipting lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna og 

styrktarfjár. 
09 381 Samkvæmt launalögum ........0000000 00... 0... 

09 383 Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 

Aðalsteinn Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. 
Aðalsteinn Jakobsson, fyrrv. næturvörður ........ 

Albert Sigtryggsson, fyrrv. póststarfsmaður ...... 
Alfons Gíslason, fyrrv. símstjóri ................ 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og alþm. .. 
Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur .........0.... 
Arnbjörg Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Arndís Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 

Arndis Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Arnkell Bjarnason, fyrrv. póstur .........00..0.... 

Axel Jóhannsson, fyrrv. yfirfiskmatsmaður ...... 

Axel Thorsteinsson, fyrrv. fréttamaður .......... 

Ágúst Kvaran ........0..0200.0 00. 
Ágúst Ólafsson, póstur .....0000000. 
Ágúst Ólafsson, fyrrv. rafvirki .................. 
Ármann Kristjánsson, fyrrv. kennari ............ 

Árni Sigurðsson, fyrrv. landpóstur .............. 
Ása Ásmundsdóttir ............00. 00. 
Ásgeir Guðmundsson frá Æðey ......0.0.0000.0... 
Baldur Guðbrandsson, fyrrv. fiskmatsmaður 

Benedikt Gíslason .......2000000 000 
Bergsveinn Jónsson, fyrrv. hafnsögumaður ...... 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari ............ 
Bjarni Ó. Frímannsson, fyrrv. símstjóri .......... 

Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur .....00000..00... 

Bjarni Þorsteinsson ........00200000 nn. 

Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 

Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Björn Björnsson, bókbindari ........0000000000.. 
Björn Einarsson .........0000 000 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ........0.0000... 
Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn .......... 
Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra ............ 
Böðvar Pálsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður 

Daníel Eggertsson, fyrrv. vitavörður ............ 
Dýrfinna Oddfreðsdóttir, fyrrv. ráðskona ........ 

Eggert Konráðsson, fyrrv. póstur .......00.000.... 

Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ................ 

Einar G. Evjólfsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 

Einar Jóhannsson, fyrrv. póstur ..........0.00... 
Einar Steindórsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður 
Elín Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona ........ 
Elínborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. matráðskona 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barnakennari ...... 
Emilía Jónasdóttir, leikkona .........0.0.000000. 
Eyjólfur Hallfreðsson, fyrrv. póstur ............ 

Kr. 

41 198 

41 198 

103 567 

103 006 

81 822 

103 006 

203 406 

41 198 

40 030 

41 198 
41 198 

41 198 

111 402 

173 669 

170 219 

41 198 
103 567 

79 665 

65 086 

103 006 
82 404 
69 709 

203 102 

80 059 

82 404 

103 081 

41 198 

54 933 

41 198 

41 198 

79 665 

172 697 
41 198 

103 006 

245 745 

80 059 

101 493 

95 598 

41 198 

163 592 

68 669 

54 933 

80 059 

68 669 

102 418 

97 311 

82 404 

54 933 

Nr. 111. 

7 200 000 

7 200 000 

Kr.
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Eyjólfur Hannesson, fyrrv. símstjóri ............ 157 386 
Finnur Thorlacius, fyrrv. kennari .............. 103 006 

Gísli Guðnason, fyrrv. símstjóri ................ 72495 

Gísli Kristjánsson, fyrrv. starfsm. við tollgæslu .. 82 404 
Gísli Sigurðsson ...............0. 00 68 669 
Grímur Grímsson, fyrrv. næturvörður hjá Alþingi 103 006 
Guðbjörg Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 49 789 
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 54 983 
Guðbrandur Benediktsson ........0....0. 0. 66 717 
Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 41 198 
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur ............ 41 198 
Guðjón Jónsson, fyrrv. póstur .................. 41 198 
Guðjón Pétursson ..........02..0. 000 111578 
Guðlaugur Oddsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 83 931 
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur .......... 43 721 
Guðmundur Árnason, fyrrv. póstur .............. 54 933 
Guðmundur Elíasson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 54 933 
Guðmundur Gíslason Hagalín, fyrrv. bókafulltrúi 130 988 
Guðmundur Jónsson .........0.200. 0. 175 279 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .............. 41 198 
Guðmundur Þorbergsson, fyrrv. póstur .......... 54 933 
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 41 198 
Guðrún Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 82 404 
Gunnar Ásgrímsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 69 709 
Gunnar Snjólfsson, fyrrv. hreppstjóri ............ 108 000 
Gunnar Þórðarson ............%.00 000 101 493 
Gunnhildur Sigurðardóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri 69 709 
Gústaf Gíslason, fyrrv. vitavörður .............. 102 279 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ................ 41 198 
Halldór Hansen, læknir ........0.0.. 155 733 
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri ........ 177 337 
Halldóra Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 54 933 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fyrrv. póstur ...... 41 198 
Hannes Hreinsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 111 402 
Hálfdán Björnsson ........0.000. 2. 82 404 
Helgi Ágústsson ..........0....0 137 336 
Helgi Eleesarsson, fyrrv. starfsmaður Rafmagns- 
veitna ríkisins ...................000.0.0. 81 822 
Helgi Ívarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 97 667 
Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 41 198 
Helgi Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 68 805 
Helgi Kjartansson ...........0...2 0... 66 717 
Helsi Tryggvason, bókbindari „................. 82 404 
Herdís Finnbogadóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 41 198 
Herdís Guðmundsdóttir, fyrrv. handavinnukennari 82 404 
Hermann Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 98 707 
Hermína Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 41 198 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 41 198 
Hinrik Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsmaður .... 69 709 
Hjörtur Ögmundsson, fyrrv. hreppstjóri .......... 79 665 
Höskuldur Einarsson, fyrrv. hreppstjóri ........ 79 665 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 59 588 
Ingibjörg V. Filippusdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 41 198
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Ingibjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. kennari ........ 137 336 

Ingibjörg Jónsdóttir, fyrrv. kennari .............. 91 691 

Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 41 196 

Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. 14 502 

Ingólfur Árnason, fyrrv. póstur 2.....0000.002.. 04 933 

Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, biðlaun .. 374 815 

Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 41 198 

Jens Eyjólfsson, fyrrv. þingvörður .............. 81 822 

Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvarstjóri ...... 82 404 

Jóhann Jónsson, fyrrv. starfsm. Vífilsstaðahælis 68 669 

Jóhann Jósefsson, fyrrv. starfsm. vitamálastj. .. 80 059 

Jóhann Pétursson Svarfdælingur ................ 184 514 

Jóhannes Bogason, fyrrv. póstur ......0000000... 57 996 

Jóhannes Þorgrímsson, fyrrv. kennari ............ 82 404 

Jón Bóason, fyrrv. póstur ......00.00 0000... 41 198 

Jón Jónasson, fyrrv. póstur .....0.00000 000... 5ð 164 

Jón G. Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 79 665 

Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæslumaður .............. 102 568 

Jón Sigurðsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 69 709 

Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður ........ 137 336 

Jón Sveinsson, fyrrv. simstjóri 20.00.0000... 81 822 

Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 41 198 

Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 69 709 

Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona #.......... 41 198 

Jóninna Sveinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 59 748 

Jósep Kristjánsson, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 103 081 

Júlíana Sigurðardóttir, fyrrv. símaafgreiðslukona .. 203 102 

Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur .........020.... 41 198 

Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur, Mosfelli .......... 40 030 

Karl Árnason, fyrrv. pósttir 000... 54 933 

Karl Indriðason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 83 931 

Klara Guðmundsdóttir .........00.002. 000... 103 006 

Kristín V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir ............ 41 198 

Kristín Ingileifsdóttir ...........0...00 0000... 120 706 

Kristín Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 50 747 

Kristín Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....0.....2... 54 933 

Kristinn Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 83 931 

Kristjana V. Hannesdóttir, fyrrv. skólastjóri .... 80 321 

Kristján Albertsson, rithöfundur ...........22.... 130 988 

Kristján Einarsson, fyrrv. kennari ........00.... 106 839 

Kristján Jónsson frá Garðsstöðum .............- 82 404 

Kristmundur Kr. Meldal, fyrrv. póstur .......... 41 198 

Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 41 198 

Magnús V. Guðbrandsson, trésmiður ............ 57 996 

Magnús Ingimundarson, fyrrv. hreppstjóri ...... 101 493 

Magnús Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 98 707 

Magnús Magnússon, rithöfundur ...........0.... 82 404 

Margrét Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 54 933 

Margrét Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 54 935 

Margrét Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 54 933 

Margrét Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........0.2... 54 933 

Margrét Valdimarsdóttir, fyrrv. starfsm. Alþingis 154 761 

María Einarsdóttir, fyrrv. matráðskona .......... 82 404
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María Markan, óperusöngkona ........0.0...0.... 150 988 
María Sigurðardóttir, fyrrv. starfsm. Alþingis .... 41 198 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 41 196 
Nína Sveinsdóttir, leikkona .........0.0..000000... 89 6241 

Njáll Friðbjörnsson, fyrrv. póstur .............. 41 198 
Oddný Wium ............0 00. 41 198 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ................ 50 019 
Oddur Búason, fyrrv. línustarfsmaður .......... 57 996 
Ólafía Egilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. od 935 
Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður ........ 68 669 
Ólafur Björnsson, fyrrv. póstur 22.00.0000... 55 704 
Ólafur Guðmundsson .... lll 82 404 
Ólafur Magnússon „lll. 101 493 
Ólafur Tryggvason, fyrrv. starfsm. Alþingis ...... 148 804 
Ólafur Tryggvason frá Hamraborg .............. 101 493 
Óskar Clausen, rithöfundur ..................... 130 988 
Pétur Jónsson, fyrrv. póstur ........008..... 86 835 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur ............ 68 766 
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 41 198 
Runólfur Guðmundsson, fyrrv. póstur ............ 61 802 
Sesselja Jónsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 103 006 
Sesselja Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 50 747 
Sigmundur Gestsson, fyrrv. póstur .............. 54 933 
Signý Gunnarsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 50 764 
Sigríður Ásgeirsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 41 198 
Sigríður Björnsdóttir, fyrrv. kennari ............ 68 669 
Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og símaafgr.kona 151 037 
Sigríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 54 933 
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ............ 74 502 
Sigríður Sigfinnsdóttir, fyrrv. símstjóri ........ 12 495 
Sigríður Tómasdóttir, fyrrv. ráðskona .......... 80 059 
Sigríður Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 41 198 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 41 198 
Sigurbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. símaafgr.stúlka 103 006 
Sigurður Greipsson ..........0.. 165 332 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi ...... 41 198 
Sigurjón Einarsson, fyrrv. símstjóri .............. 81 822 
Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 82 404 
Sigurjón Sigurbjörnsson, fyrrv. tollvörður ........ 89 100 
Sigurpáll Þorsteinsson, fyrrv. póstur ............ 40 030 
Skúli Skúlason frá Odda ..........0.0.0000.0 0. 197 709 
Stefán Ólafsson, fyrrv. þingvörður .............. 59 748 
Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur .............. 41 198 
Steingrímur Magnússon, fyrrv. fiskmatsmaður .... 100 077 
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ................ 41 198 
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur ............ 41 198 
Sölvi Ásgeirsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 89 694 
Sörli Hjálmarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 80 000 
Torfi Hermannsson, fyrrv. starfsm. Kleppsspítala .. 68 669 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .............. 41 198 
'alborg Emilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 54 933 

Valves Kárason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 82 404 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstar ................ 4198
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Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Þorkell Kristjánsson, fyrrv. starfsmaður Alþingis .. 
Þorleifur Jónsson #.........2..020 0000 
Þorsteinn Jónasson, fyrrv. hreppstjóri ........... 
Þóra Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Þórður Benediktsson ...........0.000.0 000... 
Þórður Guðmundsson, fyrrv. skipstjóri .......... 
Þórður Ólafsson, fyrrv. póstur ......00... 
Þuríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Þuríður Guðnadóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 

Kr. 

41 198 
41 198 
81 194 

157 880 
101 493 
41 198 

200 144 
174 597 
57 996 
54 933 
82 404 

Nr. 111. 

Kr. 

  

Ekkjur: 

Agnethe Kamban ............%.0 00. 
Anna Jakobína Árnadóttir .........00000000... 
Anna Ólafsdóttir l......0.0. 

Arnþrúður Daníelsdóttir ....................0... 
Ágústa Högnadóttir .........0.0.0.00000 0 
Ágústa Jónsdóttir ........0..0.00. 
Ásústa Sigurðardóttir .......0.0..00.000 
Árný Stígsdóttir ..........0.... 0 
Áslaug Nielsen .........)0..0..00. 0 
Ásta Jónsdóttir ........0...0.... 
Ásta Ólafsdóttir 20.00.0000... 
Ástríður Eggertsdóttir .........0...00.00...0... 
Ástríður Magnúsdóttir .........000.00000 
Björg Þórðardóttir .............0.00000. 000 
Borghildur Thorarensen ...........0..... 0... 
Bryndis Þórarinsdóttir ...........0.00000. 00... 
Dagbjört Guðjónsdóttir ..........0..0.000. 
Elin Einarsdóttir ..............00. 00. 
Elín Lárusdóttir ...............00.0. 0. 
Elinborg Bogadóttir ............0...00000 00. 
Elísabet Jónsdóttir ..........0....000 000. 
Elísabet Kemp .........0.....00 00. 
Eufemía Ólafsdóttir „.......0.0.00.0. 00 
Fjóla Kristjánsdóttir ...........00.0.00.. 0000. 
Fríða Hlíðdal .............0...0..0...... 00 
Guðbjörg Erlendsdóttir ............00.0.0000.0. 
Guðbjörg Guðmundsdóttir ....................... 
Guðfinna Blöndal ...........0.00.00 000. n 0 
Guðný Halldórsdóttir ........0..0.002. 0... 
Guðný Sigurðardóttir .........0.0.0.0000 000. 
Guðný Vigfúsdóttir .......0...0..00.0 000. 
Guðnv Þórarinsdóttir „...........0.000...0 0... 
Guðrún Jóhannesdóttir ........000.000. 0000... 
Guðrún P. Jónsdóttir ...........0..0. 0000 
Guðrún Pálsdóttir .............0.0.20.. 000... 
Halldóra Eiríksdóttir ..............00. 00... 
Halldóra Eiríksdóttir ..........0.0.0.0.0.... 0... 

173 857 
39 181 

43 747 
53 766 
43 747 
39 181 

137 610 
67 211 

40 323 
97 952 

229 098 
80 654 
67 211 

40 323 
68 228 

187 741 
91 307 
64 103 

120 982 
136 451 

97 469 
40 323 
87 722 

168 029 
64 103 

291 372 
80 654 
87 722 

161 302 
80 654 
67 211 
80 654 
50 747 
40 323 

102 376 
94 094 
98 678 

100 107 

17 787 974
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Halldóra Þórðardóttir ..........0..00.000.0 00... 
Helga Friðbjarnardóttir „............00. 002... 
Helga Pétursdóttir ...........0..0.00.000 00... 
Hildur Blöndal ...........0..2...00 0200. 
Hjaltlína Guðjónsdóttir .............02.0.0..000..... 
Hlíf Magnúsdóttir ............0...000000 0... 
Hólmfríður Rögnvaldsdóttir ...................... 
Hrafnhildur Eiðsdóttir ..............0.0.0...0..... 
Hróðnv Einarsdóttir ..............0..000.0 00... 
Hulda Þ. Björnæs ...........2.0.00 0... n rn 
Hulda Davíðsdóttir .........0...0.....0 020 
Indíana Sturludóttir ............0..... 000... 
Ingibjörg Björnsdóttir ...........00.0.00.0.. 000. 
Ingibjörg Eyjólfsdóttir ..........0..000.0.00. 0. 
Ingibjörg Gamalíelsdóttir ................0....2... 
Ingibjörg Högnadóttir ..............0.0.....000.... 
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir ........0.000..0.0 00... 
Ingibjörg Karlsdóttir ........0..0..0. 
Ingunn Hlíðar .................... 0000. 
Ingveldur Ólafsdóttir ........0.0.00.00.0 0. 

Jakobína Thorarensen ..........0%0.00 0000. 
Jóhanna Vigfúsdóttir ...........0.000..00.. 00... 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ...................... 
Jónína Ásmundsdóttir .........00. 0 
Jónína Gissurardóttir ...........0.00. 00... 
Jónína Kristjánsdóttir ..............00...00...0... 
Jórunn Guðjónsdóttir .......0...0.000.00 000. 
Karen Louise Jónsson .......00.0%00 0000... 

Katrin Ingibergsdóttir ...........0.000..00... 
Kristín Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja ........ 
Kristín Í. Guðmundsdóttir ............0....0..... 
Kristín Helgadóttir ...................0000 0... 
Kristin Pálmadóttir „..............0.0.0 00... 
Kristin Pálsdóttir ............00......0.00..0.... 
Kristjana Káradóttir ..............0..000..0000.. 
Kristjana Þorvarðardóttir ........................ 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar ........ 
Lára Svansdóttir .............0.0.0..0 00... 
Lára M. Vigfúsdóttir ............00.0.0000 000... 
Lelia Stefánsson ............0.0. 0. 000. nn 
Lilja H. Arndal ...........0...00.0. 000... 
Lilja Jörundsdóttir ............0...2..00. 00... 0... 
Lilja Steinsen ...........00%000 0000. 
Lydia Einarsson ................0 0000... 
Mabel Sigurjónsson .........0.20200. 0... 
Magdalena Ásgeirsdóttir .........0..0..00. 00... 
Magnea Magnúsdóttir ..........20..0.2000.0. 0... 
Margrét Árnadóttir ......0.......0... 00... 
Margrét Björnsdóttir .............0.00.0. 0000... 
Margrét Eyjólfsdóttir .........00.0..0.. 020 
Margrét Guðbrandsdóttir .............0.00..0..... 
Margrét Jónasdóttir ..........0000.000000 0. 0... 
Margrét Jónsdóttir ...........000200 00 0n 

öl. desember 1974. 

Kr. 

51 195 

80 654 

100 821 

250 834 

100 821 

86 994 

80 654 

112 849 

218 412 

109 766 

97 469 

100 821 

50 248 

120 982 

100 821 

40 323 

120 982 

167 072 

64 103 

40 323 

67 211 

40 323 

13 502 

39 181 

97 870 

100 821 

98 678 

100 821 

97 469 

40 323 

63 704 
39 181 

80 654 

67 211 

104 393 
48 734 

53 766 

40 323 

134 499 

201 637 

134 429 

80 654 

235 232 

168 029 

134 499 

40 323 

82 644 

100 821 

51 284 

80 654 

120 982 

168 029 

100 000 

Kr.
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Margrét Jónsdóttir frá Hrauni .................. 
Margrét L. Lárusdóttir ............00.20.0...0..... 
Marta Oddsdóttir ...........0.20.0. 0... 
Málfríður Bjarnadóttir ...........0.0..0. 000... 
Melitta Urbancic ........0.2..0202 000... 
Nanna Guðmundsdóttir ...........0.00.0..20 00... 
Olga E. Jónsson .........00.00000 0... 
Ólafía Finnbogadóttir .........0....0...... 00. 
Ólöf Bjarnadóttir .........0..200 0 
Ragnheiður Konráðsdóttir ..............0........ 
Rannveig Gunnarsdóttir „..........0..0.000. 0000... 
Rósa Guðnadóttir .............0...0000 000... 
Sesselja Benediktsdóttir ..........0..00.00000.00.0.. 
Sigríður Árnadóttir ..........000000. 0... 
Sigríður Árnadóttir ...........0.0...0...0. 0... 
Sigríður Gísladóttir ............0...00. 000... 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum ............ 
Sigríður Stefánsdóttir ...........000.00.0.0.0.... 
Sigrún Eiríksdóttir ........00.000. 0. 
Sigrún Guðmundsdóttir ............0.0000 200. 
Sigrún Thorarensen .............20... 000. 00... 
Sigurbjörg Jónsdóttir ............0000000 
Sigurlaug Jónsdóttir ............0.0.000..0.0. 0... 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ................. 
Soffía Totvina .... .......0.. 0 
Steinunn P. Eyjólfsson 
Steinunn Tómasdóttir .............0.0.000.000..00.. 
Steinþóra Einarsdóttir ...........00.0..0..00.... 
Svanborg Jónsdóttir ............000 000... 
Sveinbjörg Kristinsdóttir 

Sveindis Hansdóttir 

Tove Engilberts ................0 00. 
Valgerður Helgadóttir ..............0..000.0.0.0.. 
Valgerður Ólafsdóttir .......0..0.0.0. 0. 
Vigdis Guðmundsdóttir ..............0.0..0...00.... 
Þorbjörg Kjartansdóttir ........................ 

Þorbjörg Leifs ...............0002000 en. 
Þorbjörg Sigurjónsdóttir ............00.000000.... 
Þóra Magnúsdóttir ..........0...00002 000... 0... 

Þóra Sigfúsdóttir .„............0200000 2. 
Þóra Vigfúsdóttir ...........00...000. 00... 
Þórhildur Sveinsdóttir .........20..00.020 0... 
Þórunn Jónsdóttir ......00..0..00 0. 

Kr. 

163 245 

40 323 

40 323 

40 323 

64 103 

12 495 

10 082 

40 323 

106 518 

67 211 

86 994 

98 678 

77 97ð 

241 959 

98 678 

40 323 

129 788 

57 996 

100 000 
155 951 

58 766 

40 649 

100 821 

76 041 

67 211 

45 356 

67 211 

97 469 

39 239 

67 211 

40 323 

218412 
67 307 

60 873 

80 654 

100 821 

80 654 

60 489 

58 766 

40 323 

130 491 

40 323 

82 404 

Nr. 111. 

Kr 

  

Samtals 

Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 03). 

Akranes „.........20202 0000 
Borgarnes ..........02002 00. 
Arnarstapi ........20%..0000 000 
Ólafsvík ..........200 020 
Grundarfjörður ...............00. 000... 

6. Patreksfjörður ...........02220.0. 00... 

M
æ
 

I 

Þús kr. 

36 000 

750 

6 950 

25 560 

14.000 

2200 

12 269 179 

Þús. kr.



Nr. 

13. 

1. Bildudalur .................000. 00 
8. Þingeyri ...........0.0002. 000. senn 
9. Flateyri 

10. Suðureyri .......0.0020. 00 
11. Bolungarvík 
12. Ísafjörður ............200.00 2... 
13. Drangsnes ..........2.0000. 0... 

14. Hvammstangi ............20.200 0000. 
15. Blönduós ..........0202000 0000. 
16. Skagaströnd 
17. Sauðárkrókur ............20200 0000 
18. Hofsós 
19. Siglufjörður 
20. Ólafsfjörður .........00..00000. sn 
21. Dalvík 
22. Hauganes ...........022%0.0.0 nn 
23. Árskógssandur .........0.00..0.. 0 
24. Akureyri ........2.20000. 00 
25. Húsavík .......0...200000 0000 
26. Raufarhöfn ...........200.0000. 00. 
27, Þórshöfn ............02002 00... 
28. Bakkafjörður ...........0..2..2.0 0... . 
29. Borgarfjörður eystri ............0000 00 
30. Seyðisfjörður ...........0000000 0... 
31. Neskaupstaður ............02000.. 000. 
32. Eskifjörður ...........02..00. 020... 
33. Reyðarfjörður ..........2..0.. 0000. 
34. Fáskrúðsfjörður 
35. Stöðvarfjörður „......00.22000000 0 
36. Breiðdalsvík ..........2..200002. 00. 
37. Djúpivogur ............002 0000. 
38. Hornafjörður .............0.2000 0000. 
39. Vestmannaeyjar .........2.20.00000 0... 
40. Stokkseyri .........000000 0. 
41. Eyrarbakki .............0002000 000... 
Á9, Hafnir ...........0...2002 00. 
43. Sandgerði ...........2.002200..0.0s sn 

44. Vogar ..........200000. ss 
45. Hafnarfjörður 

Ferjubryggjur (10 333 04). 

Brjánslækur .............0.2000 0... senn 
Múlanes ..........000000. sess 
Gemlufall ............2..202.0. 00 
Vigur ...........220202 000 
Svefneyjar .........2.0000000 0 
Viðhald ..........02...2 2. Þ
R
I
 

Sjóvarnargarðar (10 333 08). 

1. Akranes ........0.2220 000. nrrr rr 

2. Álftanes ..........0.2000. 0. 

3. Bessastaðatjörn .............0.2.002. 000. 00. 
4. Eyrarbakki .............000020 0000. nn 

  

Þús kr. 

ð 200 
11 800 
9750 
6000 
9200 

13 400 
6 100 

12 600 
2700 

25 200 
#9 400 
7500 

16 300 
13 500 
9500 
3000 
400 

51 200 
12 600 

5 000 
800 
100 

16 000 
900 

6 600 
2900 

16 750 
7600 

13 500 
15 000 
5 000 

34 900 
12 800 
11 500 

7 800 
4 000 

36 100 
1600 

44 950 

200 
1000 
2000 
5 000 
1000 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

584 610 

10 000
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14. 

Flateyri 
Garðskagi 
Garður 
Grótta 

sr. 

se 

FO OK ON 

sr. . 

Höfn í Hornafirði .........00000.000 00... 0... 
Innri-Akraneshreppur .........00000. 0. 00... 
Melar í Melasveit ......2.22000 00 .n er 
Miðneshreppur 
Sauðárkrókur 
Seltjarnarnes 

sr 

FKN 

Vestmannaeyjar .......0020000 00. 

Fjárfesting Pósts og síma 1975 (2 10 101 330). 

1. 

9. 
10. 

Sjálfvirkar símstöðvar. 

a. Nýjar stöðvar ....0.000 
b. Stækkanir á eldri stöðvum ............. 
Línukerfi fyrir simnotendur. 
a. Í bæjum ........000 0000 
b. Í sveitum ......0.0.0 000... 
Landsímasambönd. 

a. Jarðsíma- og loftlinuleiðir ............. 
b. Raðíóleiðir ........02.0000 0. 
c. Fjölsímaleiðir ......0.20000. 0... 
Fjarritar. 
a. Tónritsímabúnaður ......00000.0.00.00.... 

b. Ritsímatæki 2... 0... 

Radíóstöðvar. 

a. Fastar stöðvar .....000000 0. 

Einkasímastöðvar. 

a. Sjálfvirkar 
Handvirkar 

Símatalfæri 

Hús 

b. 

sr 

Bifreiðar og vinnuvélar ......2000000 000... 

Ófyrirséð KKK 

Fjárfestingaráætlun 1975, sundurliðun. 

Sjálfvirkar símstöðvar: 1. 
Nyjar stöðvar: 

Breiðamýri 
Reykjaskóli 

. Laugarbakki 

sr 

0000. 

sr 

sr 

sr 

Bólstaðarhlíð ........22002 0000 enn 

NK RN 

Stækkanir á eldri stöðvum: 

a. 
b. 

c. 
Telexstöðin í Reykjavík .......00000000.000.... 
sr 

400 

200 

900 

300 

6 000 
94 000 

110 000 
70 000 

65 000 
68 000 
47 000 

17 000 
9000 

39 000 

35 000 
35 000 
25 000 
75 000 

20 000 
95 000 

8000 
34 000 

Nr. 111. 

Þús. kr. 

9500 

750 000 

6 000



Línukerfi fyrir simnotendur: 
Í 
a. 
b. 

. Kaupvangssveit 
Sæmundarhlið, Skag. .... 

Tjörnes, S-Þing. ........ 

Egilsstaðir 
Höfn 
Eskifjörður 
Hjalteyri 

Brúarland 

Keflavík 

Laugarvatn 
Selfoss 

bæjum og kauptúnum: 
Reykjavíkursvæði 
Reykjanessvæði 
Vesturland 
Vestfirðir 
Norðurland vestra 
Norðurland eystra 
Austurland 
Vestmannaeyjar 
Suðurland 
Sandgerði, Gerðahreppur 

< Bæjarsími Rvík ......... 

sveitum: 
Laugarás, Aratunga, Árn. 

Svalbarðsströnd, S-Þing. 
Aðaldalur, S-Þing. ...... 

Nesjahreppur, A-Skaft. .. 
Þingeyri-Núpur, V-Ís. .. 

ss... 

0. 

578 

ONO NON 

RO NN 

sr 

KO OR NON NO 

Húsavík ........0...20. 00 

LR 

ONO 

LR ONO 

LA NA 

KK ON 

0... 

#0... 

Sr. 

0. 

So... 

NOO 

(6fyrirséð) 0. 
#00... 

so... 

RON 

ROKK KR 

ROKK 

#00... 

Sr... 

RN 

Gaulverjabæjar- og Villingaholtshr., Árn. ...... 
Ýmsar framkvæmdir .... 

Ófyrirséð 

Landssímasambönd: 
Jarðsíma- og loftlínuleiðir: 
ad. 

b. 

s- 

. Húsavík, Máná 

Selfoss, Aratunga 

Laugarvatn 
Selfoss, Hveragerði 

Þingeyri, Önundarfjörður 
Þingeyri, Bíldudalur 
Ofyrirséð 

RON NON 

...... 

..... 

00... 

So 

sn... 

Sr. 

RON NNN 

Þús. kr. 

250 
600 

  

31. desember 1974, 

Þús. kr. 

94 000 

100 000 

110 000 

70 000 

180 000 

65 000
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Þús. kr. Þús. kr. 

Radíóleiðir: 
a. Álftanes, Stykkishólmur, 960 rásir .............. 8000 
b. Gagnheiði, Vaðlaheiði, 300 rásir ................ 10 000 
c. Björg, Vaðlaheiði, 300 rásir .......00000. 0... 1500 

d. Raufarhöfn, Tjörnes, 60 rásir .........00.0.0... 9000 

e. Gjögur, Blönduós, Í rás ......000.000 00. 1500 
(. Bráðabirgða, VHF sambönd ..........0..0.0... 3000 

s. Reykjavík, Hvolsvöllur/Vestm. 960/300 rásir ... 35 000 
— 68 000 

Fjölsímaleiðir: 
Í. Húsavík, Raufarhöfn, 24 rásir, Húsavík, Kópa- 

sker, 12 rásir ..........20000 0 ven 12 000 

2. Rvík og Breiðholt, osc statif, GK filter og GDF 

statif ..........00. 0 10 000 
3. 12/24 tása fjölsímar fyrir Wmsar símstöðvar 

(Ófyrirséð) ........02.22000 0000 10 000 
4. Reykjavík, Vestmannaeyjar, 120 rásir. Reykjavík, 

Hvolsvöllur 1X<60 srúppa. Vík, Hvolsvöllur 60 
TÁSÍP (........0.0. 0. 15 000 

— 47 000 

180 000 

4. Fjarritar: 
Tónritsímabúnaður „.......0.002.00 0000. 17 400 
Ritsímatæki ..........2000.0 0 8 600 

— 26 000 

26 000 

5. Radiíóslöðvar: 

Fastar stöðvar. 
a. Höfn: millibyvlgja á Stokksn. ........00000.0... 13 500 

bh. Reykjavík: millibylgja í Gróttu f. 2811 ........ 2000 
c. Reykjavík: millibylgja í Grindavík f. 2811 ...... 2000 
d. SSB viðtæki (faststillt) (ófyrirséð) ............ 2500 
ce. 5 VHF strandarstöðvar ......0000.200 0. 8000 
f. 8 VHF móðurstöðvar Í. bifreiðar (ófyrirséð) .. 6 000 

gs. Vestmannaeyjar: millibylgja í Klauf ............ 3000 
h. Tæki f. radíóeftirlit (ófyrirséð) .........0.00... 2000 

—— 39 000 

39 000 
6. Einkasímastöðvar: 

Sjálfvirkar: 

a. Símatæknideild .........2...00 00... 5000 
b. Bæjarsími Reykjavíkur ....0.0000000 0. 30 000 

——- 35 000 
Handvirkar: 
a. Símatæknideild ..........220 00... 11 000 
b. Bæjarsími Reykjavíkur .....00000000 00 24 000 

— 35 000
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15. 

16. 

= 
Á. 

9. 

m. Hólmavík 

Símatalfæri: 

a. Símatæknideild ..........0000000. 000 

Hús: 

a. Stöðvarfjörður .........00.0 0. 

b. Breiðdalsvík ......0.2.200 0 
€, Djúpivogur .......0.0000 
d. Grindavík ......0....0. 
C. MýÝvaln 0. 
f. Brúarland ..........0...0 2 

gs. Keflavík ........... 000 
1. Tengihús og önnur símahús (ófyrirséð) ........ 
i, Birgðaslöð, Egilsstöðum ..................0... 
Í. Birgðahús, Jörfa ..........000000 000. 
k Hellissandur 
I. Bolungarvík ............ 

LK NOO 

Bifreiðar og vinnuvélar: 
a. Póstslofan í Reykjavík ........2.0.000 0000. 
b. Tæknideild .......... 

Fjárfestingar í flugmálum (2 10 471 330). 

1. 
2. 
ð. 

Reykjavík, malbikun, endurnýjun tækja o. fl. .... 
Súgandafjörður, framhald flugvallargerðar ....... 
Blönduós .............2.00 00 
Sauðárkrókur, tenging flugbrautar, flugstöðvar- 
bygging (undirbún.), aðflugskerfi o. fl. .......... 
Ólafsfjörður .........0... 0. 
Grímsey ........0...000 0 
Vopnafjörður .............2..2.00 000. 
Egilsstaðir ............0..00.. 0. 
Hornafjörður, flugstöðvarbygging (undirbún.) .... 
Vestmannaeyjar, ljósabúnaður og flugstöðvarbygg- 
ing (undirbún.) ..............0..0. 0000. 
Sjúkraflugvellir ...................0000 000... 
Fjarlægðarmælitæki fyrir fjölstefnuvita .......... 
Tækjabúnaður flugvalla ...................000... 
Mælitæki og búnaður radíóverkstæða ............ 
Óráðstafað ..........0.00... 

Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins 1975 (2 11 321). 

Virkjanir: 
1. 
9 

Lagarfossvirkjun .........0.0000 00. 
Mjólká IM ....0..00.2 00 

31. desember 1974. 

Þús. kr. 

0000 

5000 

2000 

99 500 

6 000 

8 090 

4 009 

30 000 

9000 

15 000 
12 000 
10 000 
20 000 
3500 
8 000 

  

99 600 
245 000 
10 000 

Þús. kr. 

25 000 

25 000 

75 000 

75 000 

20 000 

20 000 

202 000 

354 600
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Stofnlinur: Þús. kr. Þús. kr. 

1. Bláfeldur— Vegamót .......0000000000 0... 13500 
2. Ólafsvík—Grundarfjörður „.........00.00 000... 6 900 
ö. Skógarstrandarlína „........000000 0000... 0... 17 500 
4. Mjólkárvirkjun—Breiðdalur .........00..00.000.. 51 300 
5. Skeiðfoss—Dalvík ........020000000. 0... 30 000 
6. Lína til aðveitust., Akureyri .........0.0.00000... 7 000 
1. Þórshöfn—Bakkafjörður ..........0.0.000000000... 10 000 
8. Reyðarfjarðarlína ..............20.002000. 0. 0... 30 000 
9. Línubreyt., Fáskrúðsfj.-Breiðdalsvík ............ 14 000 

10. Línur til aðveitust. Eyvindarár ...............0.... 8000 
11. Línur að sæstreng, Berufirði .................... 8000 
12. Víkurlína, þéttir og spennustöð ............00.... 6 000 

- — 202 200 
Aðveitustöðvar: 

1. Akranes, tenging við Andakíl .................... 4 400 

2. Vegamót ..........200.0 sess 45 500 
3. Snæfellsnes, aðveitustöðvar ..........000020.0.00... 30 000 
4. Patreksfjörður, færsla ..........020.0.000 000... 3600 
5. Ólafsfjörður ........220000000 sr 20 000 
6. Akureyri ......0.0000000 00... 15 500 
7. Húsavík ........0....200.00 s.s 3 600 
8. Eyvindará vegna Egilsstaða ..............00.0..... 22 000 
9. Reyðarfjörður ..............000200. 00... 0... 18 100 

10. Fáskrúðsfjörður ..........2.02000.. 0... 2700 
11. Stöðvarfjörður ..........0200000 0... sn 9000 
12. Breiðdalsvík ............200020000 0... 9000 
13. Berufjarðarströnd ............00.0.000 00... 9000 
14. Djúpivogur (>) .......0.2200 00 9 000 
15. Þorlákshöfn ..........2.000200.0eee sn 6 000 
16. Korpa .....2..2000000 00... 18 000 

-——— 225 400 
Innanbæjarkerfi ...........220000 0000 nes 90 000 
Dísilstöðvar: 
1. Reykhólar ........0020000 0... ens 14 900 
2. Laxárvatn, lúkning ........020000002 000... 28 000 
3. Seyðisfjörður .........0.2000000 een. 14 900 
4. Hornafjörður ........22.000000 00... 54 000 
5. Raufarhöfn, flutn. ........2.00.0es.eess0n 6 000 
6. Hreyfanleg varast. í Norðurl. eystra .............. 12 000 

——— 129 800 
Vélar og tæki ........0000000000 ne 25 000 

Samtals ........020002.000.0 s.s 1027 000 
—- Heimtaugagjöld ...........02.00000.0 0... 0... 20 000 

Samtals ........20000 2000. 1007 000 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1974. 

Kristján Eldjárn, 

(L. S.) Í 

Matthías Á. Mathiesen. 
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