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Íslands ........0.2..002000 0 171 
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vl 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 
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74 24. des. Lög um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launa- 

skatt ........200000000 0000 175 
82 24. des. Lög um breyting á lögum nr. 8/1972 með síðari breyt- 

ingum, um tekjustofna sveitarfélaga  ............ 189 
83 24. des. Lög um kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi ....  189—190 
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opinberra starfsmanna # .........0.00..00 0000... 194 
91 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 41 frá 28. apríl 1967, um 

bátaábyrgðarfélög ..............2.020000 0000... 194— 197 
92 31. des Lög um breyting á lögum nr. 47 frá 28. apríl 1967, um 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum ................ 197—198 
93 31. des Lög um vísitölu byggingarkostnaðar ................ 199—-200 
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lög nr. 10/1974 og lög nr. 11/1975 ................ 204—205 

98 31. des. Lög um Þrevting á lögum nr. 5 28. febr. 1975, um ráð- 
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Viðlagasjóðs  ............02000 000... 205 
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Áburðarverksmiðjan, sjá Ríkisstofnanir. 

Ábyrgðarheimildir, sjá Ríkisábyrgðir. 

Aðgerðir í atvinnumálum, sjá Félagsmál. 

Almannatryggingar. 

11 28. apríl Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 

þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 38—48 

13 23. maí Lög um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, 

verðlagsmál o. fl. ........2.20000 0000... 50—54 
39 27. maí Lög um breyting á lögum, nr. 67 frá 20. apríl 1971, um 

almannatryggingar ..............202000 0000... 89 
95 31. des. Lög um breytingar á lögum um almannatryggingar, nr. 

67/1971, sbr. lög nr. 112/1972 og 62/1974 .......... 203 

Alþingi. 

1 13. jan. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
haldsfunda ..............02020 0000. es een 1 

62 16. maí  Forsetabréf um þinglausmir ..........0..0.00.. 00... 115 
71 16. sept. Auglýsing um að Alþingi skuli koma saman til fundar 

föstudaginn 10. október 1975 .......000000 0000... 172 
80 19. des.  Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis ............ 187 

Alþjóðasamningar. 

7 26. febr. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að stað- 
festa fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur 
til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972 ........ 10—32 

44 20. maí Lög um breyting á lögum um framsal sakamanna til 
Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, nr. 7 
14. mars 1962 ...........0200 0000 000 94—-96 

Atvinnuleysi, sjá Félagsmál. 

Atvinnuleysistryggingar, sjá Félagsmál.
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Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 
lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu ...... 

Lög um. breyting á lögum nr. 72 28. maí 1969, um Verð- 
Jöfnunarsjóð fiskiðnaðarins .................00..... 

Lög um breyting á lögum nr. 78/1974, um ráðstafanir 
vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu 
á gengi Íslenskrar krónu ............00000......0.0.. 

Lög um ráðstöfun sensismunar í þágu sjávarútvegsins 
skv. lögum nr. 2/1975 og um ráðstafanir vegna hækk- 
unar brennsluolíuverðs til fiskiskipa .............. 

Barnavernd. 

Lög um breytingar á lögum vegna nokkurra verkefna 

sveitarfélaga og kostnaðar við þau ................ 

Bátaábyrgðarfélög, sjá Siglingar, skip; Tryggingar. 

Bjargráðasjóður, sjá Sveitarstjórnarmál. 

Botnvörpuveiðar, sjá Landhelgismál; Sjávarútvegur. 

Bókasöfn, sjá Menntamál. 

Bráðabirgðalög. 

Bráðabirgðalög um stöðvun verkfalla hjá Áburðarverk- 
smiðju ríkisins, Sementsverksmiðju ríkisins og Kísil- 
iðjunni hf. ..............2002 000... 

Bráðabirgðalög um sérstakt tímabundið vörugjald .... 
Bráðabirgðalög um lántökuheimild til eflingar Land- 

helgisgæslunnar ............2.20.0 00... 

Dómsmál. 

Lög um breyting á lögum um framsal sakamanna til 
Danmerkur, Finnlands Noregs og Svíþjóðar, nr. 7 
14. mars 1962 ............02.00 000 

Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um með- 
ferð einkamála í héraði ..................0.0...00... 

Dragnótaveiðar, sjá Landhelgismál; Sjávarútvegur. 

Dýralæknar, sjá Landbúnaður. 

96 

97 

111—112 

200—-202 

56—57 
124—128 

171 

94—96
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Efnahagsmál. 

Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
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Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 

þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara .............. 

Lög um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, 

verðlagsmál o.fl. ...........020000 00 000. 
Lög um breyting á lögum um verðjöfnun á olíu og 

bensíni, nr. 34 frá 18. febr. 1953 ........0000.00000.. 
Bráðabirgðalög um sérstakt tímabundið vörugjald .... 
Lög um sérstakt tímabundið vörugjald ................ 

Eignarnám. 

Lög um eignarnámsheimild fyrir Neskaupstað á hluta 

jarðarinnar Nes í Norðfirði með hjáleigunum Bakka 
og Naustahvammi ...........2..00 000. 

Fasteignir. 

Lög um breyting á lögum nr. 51 frá 16. maí 1974, um 
sgatnagerðargjöld .............020000 0000... 

Félagsmál. 

Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 
þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 

Lög um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, 
verðlagsmál o.fl. .........2.0002 2000 

Lög um félagsráðgjöf .............020000. 0000... 
Lög um breyting á lögum nr. 57 27. apríl 1973, um at- 

vinnuleysistryggingar (fæðingarorlof) ............ 
Lög um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launa- 

skatt ............000 00 

Lög um breyting á lögum um Húsnæðismálastofnun 
ríkisins, nr. 30 12. maí 1970 ..........2%2. 0... 

Lög um breyting á lögum um Húsnæðismálastofnun 
ríkisins, nr. 30 12. maí 1970 ...........000 000... 

Lög um breytingar á lögum vegna nokkurra verkefna 

sveitarfélaga og kostnaðar við þau .................. 

Fiskveiðar, sjá Sjávarútvegur. 

Fiskveiðasjóður, sjá Sjávarútvegur. 

Fjarskipti. 

Lög um breyting á útvarpslögum, nr. 19/1971 ........ 

Lög um breyting á lögum nr. 30 frá 1941, um fjarskipti 

8S—-9 

38—48 

50—54 

113 
124—-128 
177—182 

190 

82 

38—48 

50—54 
91 

112 

175 

192 

193 

200--202 

33 
67
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Fjárlög, ríkisreikningur. 

11 28. apríl Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 

þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 38—48 

40 23. maí Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1972 90 
49 27. maí — Fjáraukalög fyrir árið 1971 ......................0... 99 
öl 27. maí  Fjáraukalög fyrir árið 1978 .............0...0.0.00000.. 100 
81 23. des. Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1973 188 
96 31. des. Lög um lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum .. 204 

100 31. des. Fjárlög 1976 ...........00000. 00... 207—358 

Flugmál. 

11 28. apríl Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 

þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 38—48 

16 23. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast 
lán fyrir Flugleiðir hf. .............00.0.0.0. 000... 55 

Forseti Íslands. 
60 25. apríl Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ..............0. 00 114 
61 28. apríl Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum ..........0.0.. 0000... 114 
69 28. júlí Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ............. 0... 171 
70 11. ágúst Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum ..................0.0... 172 

Framkvæmdasjóður Íslands. 

11 28. apríl Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 
þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 38—48 

Gengismál, sjá Bankamál. 

Gjaldeyrismál. 

2 18. febr. Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 
lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu ...... 12 

47 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 78/1974, um ráðstafanir 
vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu 
á gengi Íslenskrar krónu ................0.0.00.... 97 

55 27. maí Lög um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins 
skv. lögum nr. 2/1975 og um ráðstafanir vegna hækk- 
unar brennsluolíuverðs til fiskiskipa .............. 111—112 

Gjöld, sjá Skattar, gjöld.



XI 

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

86 

11 

63 

64 

24. 

28. 

30. 

30. 

28. 

22. 

22. 

27. 

28. 

des. 

apríl 

. apríl 

. maÍ 

. des. 

. febr. 

. febr. 

maí 

júní 

febr. 

Gullbringusýsla. 

Lög um kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppi 

Hafnir. 

Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 

þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 

Happdrætti. 

Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 

þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 

Lög um happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs 
vegna framkvæmda við Norðurveg og Austurveg .... 

Lög um breyting á lögum nr. 79 frá 6. sept. 1974, um 
fjáröflun til vegagerðar ..............0..00.0.0.0.... 

Háskóli Íslands. 

Lög um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla 
Íslands ............2.000.0 0000 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum  ..........0002.00 0... 00... 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum  ...........000002000.....0...0. 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum ..........02000000... 0... 0... 

Hegningarlög, sjá Refsilög. 

Heilbrigðismál. 

Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 
þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 

Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlif og barn- 
eignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir 

Lög um breyting á hjúkrunarlögum, nr. 8 frá 13. mars 
1974 2... 

Heimilishjálp, sjá Félagsmál. 

Hitaveita, jarðhiti. 

Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
hækkana á hitunarkostnað íbúða o.fl. .............. 

191—192 

38—48 

38—48 

85—86 

182 

34 

5—6 

115—122 

123 

38—48 

68— 73 

82 
91 

8S—9
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Hjúkrunarkonur, sjá Heilbrigðismál. 

Húsnæðismál. 

6 28. febr. Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
hækkana á hitunarkostnað íbúða o. fl. .........0..... S—9 

11 28. apríl Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 
þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 38—48 

I3 23. maí Lög um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, 
verðlagsmál 0. fl. ........0200000 nn. 50—54 

23 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 72 Í. júní 1972, um breyt- 
ingu á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Húsnæðismála- 
stofnun ríkisins ...........00000.0 000... 0... 67 

74 24. des. Lög um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launa- 
skatt .......0000.00. 00 175 

87 24. des. Lög um breyting á lögum um Húsnæðismálastofnun 
ríkisins, nr. 30 12. maí 1970 ......0.02000.00. 000... 192 

88 24. des. Lög um breyting á lögum um Húsnæðismálastofnun 
ríkisins, nr. 30 12. maí 1970 .......000000 0... 193 

93 31. des. Lög um vísitölu byggingarkostnaðar .................. 199—-200 

Iðnaður. 

10 26. apríl Lög um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði ............ 34—31 
14 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 107/1973, um þörunga- 

vinnslu við Breiðafjörð .............. een 54 

17 29. maí Bráðabirgðalög um stöðvun verkfalla hjá Áburðarverk- 
smiðju ríkisins, Sementsverksmiðju ríkisins og Kísil- 
iðjumni hf. ........0..020000 00 ö6—57 

48 27. maí Lög um iðnaðarmálagjald ...........0.00.0.0.0..0.... 98 

Jarðhiti, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Kirkjumál. 

11 28. apríl Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 
þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 38—48 

18 30. apríl Lögumtrúfélög ..........02.00200 0000 58—61 

Kísilgúr, sjá Iðnaður. 

Kjósarsýsla. 

83 24. des. Lög um kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi ... 189—190 

Kópavogur. 

38 27. maí Lög um breyting á mörkum lögsagnarumdæma Reykja- 
víkur og Kópavogs ........0..000000 0 88—89
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Landbúnaður. 

13 23. maí Lög um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, 

verðlagsmál 0. fl. .........2.0000002 00... 5054 
28 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyð- 

ingu refa og minka .........2000000.0 0... 80 
34 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna 84 
35 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna 85 
43 26. maí Lög um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna 93—94 
ö4 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 17/1966, um landgræðslu  108—110 

Landgrunn, sjá Landhelsismál. 

Landgræðsla, sjá Landbúnaður. 

Landhelgismál. 

9 13. mars Lög um lántökuheimild fyrir ríkissjóð .........2.000.. 33 
68 29. júlí Bráðabirgðalög um lántökuheimild til eflingar Land- 

helgisgæslunnar ...........00.000 0000... 171 
12 14. okt. Lög um breyting á lögum nr. 102 27. desember 1973, 

um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fisk- 
veiðilandhelginni #..............0.000.0 0... ....... 173 

13 5. des. — Lög um viðauka við lög nr. 102 27. desember 1973, um 
veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fisk- 
veiðilandhelginni, sbr. lög nr. 14 26. mars 1974 og lög 
nr. 72 14. október 1975 .......0..000 000... 0... 174 

Lántökur. 

9 13. mars Lög um lántökuheimild fyrir ríkissjóð ................ 3ð 
11 28. apríl Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 

þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 38—48 

15 23. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna 
framkvæmda og reksturs Rafmagnsveitna ríkisins og 
Vegagerðar ríkisins ...........0000000 0. ......0.... öð 

16 23. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast 
lán fyrir Flugleiðir hf. ................200.0..0..0.... öð 

68 29. júlí Bráðabirgðalög um lántökuheimild til eflingar Land- 
helgisgæslunnar ..........00000000 000... 171 

89 31. des. Lög um heimild til erlendrar lántöku vegna opinberra 
framkvæmda á árinu 1976 .........0...00000....... 193 

Launamál. 

13 23. maí Lög um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, 
verðlagsmál o. fl. ........0000000 0000. 5054 

21 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lif- 
eyrissjóð starfsmanna ríkisins .................... 64—65
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

29 20. maí Lög um launasjóð rithöfunda ...........0000..... 0000. 80—81 
74 24. des. Lög um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launa- 

skatt ........0000000000neen nr 175 
90 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna ........0000000. 0000... 194. 
94 30. des. Lög um breytingar á lögum vegna nokkurra verkefna 

sveitarfélaga og kostnaðar við þau ................ 200—-202 

Lífeyrissjóðir. 

21 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lif- 
eyrissjóð starfsmanna ríkisins .........0000.00.0... 64—65 

Lögreglumál. 

46 27. maí Lög um breyting á lögum nr. 73 25. nóv. 1952, um ttil- 
kynningar aðsetursskipta ........00.000.. 000... 97 

Lögsagnarumdæmi. 

38 27. maí Lög um breyting á mörkum lögsagnarumdæma Reykja- 
víkur og Kópavogs ........0200%00 00 nn 88—89 

83 24. des. Lög um kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi ....  189—190 
86 24. des. Lög um kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppi  191—192 

Menntamál. 

22 23. maí Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla .... 65—66 

25 22. maí Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlif og barn- 
eignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir 66— 73 

26 23. maí Lög um Hússtjórnarkennaraskóla Íslands ............ 13—T1 
29 20. maí Lög um launasjóð rithöfunda ............0.0.00.00.0.. 80—81 
37 26. maí Lög um Leiklistarskóla Íslands ........00.00000.000.. 86—87 
42 26. maí Lög um breyting á þjóðminjalögum, nr. 52/1969 .... 92 
53 26. maí Lög um hússtjórnarskóla ...........00000.00. 0... 104—108 
94 30. des. Lög um breytingar á lögum vegna nokkurra verkefna 

sveitarfélaga og kostnaðar við þau .........0..000... 200—-202 

Milliríkjasamningar, sjá Alþjóðasamningar; 
Norræn samvinna. 

Náttúrurannsóknir, náttúruvernd. 

43 26. maí Lög um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna 93—94 
54 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 17/1965, um landgræðslu  108—110 

Neskaupstaður. 

84 24. des. Lög um eignarnámsheimild fyrir Neskaupstað á hluta 
jarðarinnar Nes í Norðfirði með hjáleigunum Bakka 
og Naustahvammi ........0..000000 000... 190
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

98 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 5 28. febr. 1975, um ráð- 
stafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til 
Viðlagasjóðs ..........00.0200 0000. 205 

Norræn samvinna. 

44 20. maí Lög um breyting á lögum um framsal sakamanna til 
Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, nr. 7 

14. mars 1962 ........2000000 000. ss 94—96 

Opinberar framkvæmdir. 

11 28. apríl Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 
þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 38—48 

89 31. des. Lög um heimild til erlendrar lántöku vegna opinberra 
framkvæmda á árinu 1976 .......00000000.0..0..0... 193 

Opinberir starfsmenn. 

21 23. mai Lög um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lif- 
eyrissjóð starfsmanna ríkisins ...........00.0000.. 64—65 

90 ð1. des. Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna .........0000000 000... 0... 194 

Orkuveitur, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Orlof, sjá Launamál. 

Raforkumál. 

11 28. apríl Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 
þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 38—48 

85 24. des. Lög um verðjöfnunargjald raforku ........0.0000000.. 191 

Rafmagnsveitur ríkisins, sjá Raforkumál. 

Refir, sjá Veiði, friðun. 

Refsilög. 

44 20. maí Lög um breyting á lögum um framsal sakamanna til 
Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, nr. 7 

14. mars 1962 ........20000000.000 nn 94—96 

Reykjavík. 

38 27. maí Lög um breyting á mörkum lögsagnarumdæma Reykja- 
víkur og Kópavogs .......0000000 0000 88—89
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Ríkisábyrgðir. 

16 23. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast 
lán fyrir Flugleiðir hf. ..........0..0.0000 00. öð 

Ríkisborgararéttur. 

20 20. maí Lög um veitingu ríkisborgararéttar .................. 62—64 

Ríkisreikningur, sjá Fjárlög. 

Ríkisstarfsmenn, sjá Opinberir starfsmenn. 

Ríkisstofnanir. 

8 12. mars Lög um breyting á útvarpslögum, nr. 19/1971 ........ 33 
10 26. apríl Lög um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði ............ 94—37 
14 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 107/1973, um þörunga- 

vinnslu við Breiðafjörð .............. BEOÐNBONÐÐNÐ öd 
17 29. maí  Bráðabirgðalög um stöðvun verkfalla hjá Áburðarverk- 

smiðju ríkisins, Sementsverksmiðju ríkisins og Kisil- 
iðjunni hf. ............2.02020.0.00 senn 56—5ð7 

23 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 72 Í. júní 1972, um breyt- 
ingu á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Húsnæðismála- 

stofnun ríkisins ........0..200000.0 0... nn. 67 
87 24. des. Lög um breyting á lögum um Húsnæðismálastofnun 

ríkisins, nr. 30 12. maí 1970 ......2.2000.0 0... 192 
88 24. des. Lög um breyting á lögum um Húsnæðismálastofnun 

ríkisins, nr. 30 12. maí 1970 ......002.0.0.0........ 193 

Samgöngumál, sjá Bifreiðar; Flugmál; Hafnir; 

Siglingar, skip; Vegamál. 

Sementsverksmiðjan, sjá Ríkisstofnanir. 

Sifjaréttarmál. 

5o8 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 19 11. febr. 1958, um ætt- 
leiðingu ...............002... enn 113 

Siglingar, skip. 

7 26. febr. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að stað- 
festa fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur 

til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972 ........ 10—32 
öð 27. maí Lög um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins 

skv. lögum nr. 2/1975 og um ráðstafanir vegna hækk- 
unar brennsluolíuverðs til fiskiskipa .............. 111—112 

91 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 41 frá 28. apríl 1967, um 
bátaábyrgðarfélög ............02.20.0. 0... nn. 194—197 

92 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 47 frá 28. apríl 1967, um 
Samábyrgð Íslands á fiskiskipum .................. 197—-198
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Sjávarútvegur. 

Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 
lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu ...... 

Lög um samræmda vinnslu sjávarafla og veiðar, sem 
háðar eru sérstökum leyfum .......0.0.00 00. 

Lög um breyting á lögum nr. 108 31. des. 1974, um Fram- 
leiðslneftirlit sjávarafurða ..........0.00...000. 

Lög um Sjóvinnuskóla Íslands .........0000000 
Lög um Þbreytins á lögum nr. 72 28. maí 1969, um Verð- 

jöfnunarsjóð fiskiðnaðarins ........................ 
Lög um breyting á lögum nr. 78/1974, um ráðstafanir 

vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu 
á gengi íslenskrar krónu .............000..0.0000.. 

Lög um ráðstöfun sengismunar í þágu sjávarútvegsins 
skv. lögum nr. 2/1975 og um ráðstafanir vegna hækk- 
unar brennsluolíuverðs Hl fiskiskipa .............. 

Lög um breytins á lögum nr. 102 27. desember 1973, 
um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fisk- 
veiðilandhelginni ..................0. 000... 

Lög um viðauka við lög nr. 102 27. desember 1973 um 

veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fisk- 
veiðilandhelginni, sbr. lög nr. 14 26. mars 1974 og lög 
nr. 72 14. október 1975 ..........0..00 00. 

Lög um breyting á lögum nr. 55 25. apríl 1973, um breyt- 
ing á lögum nr. 75 13. maí 1966, um Fiskveiðasjóð 
Íslands ............0. 

Sjóðir. 

Lög um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjár- 
öflunar til Viðlagasjóðs ..............2. 00. 

Lög um launasjóð rithöfunda ............0.0.00.000..... 
Lög um breyting á lögum nr. 5 28. febr. 1975, um ráð- 

stafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til 
Viðlagasjóðs .........20..0. 020 

Skattar, gjöld. 

Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 
lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu ...... 

Lög um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjár- 
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Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
hækkana á hitunarkostnað íbúða o.fl. .............. 

Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 
þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 

83—84 

97 

111—112 

173
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31 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 51 frá 16. maí 1974, um 
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47 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 78/1974, um ráðstafanir 
vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu 
á sengi Íslenskrar krónu ..........2.202000 00... 97 

48 27. maí Lög um iðnaðarmálagjald .............0.000. 0000... 98 
65 16. júlí Bráðabirgðalög um sérstakt tímabundið vörugjald ....  124—128 

74 94. des. Lög um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launa- 
skatt ..........00000 00. 175 

75 23. des. Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ...... 176 
76 23. des. Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um sölu- 

skatt, sbr. lög nr. 7/1963, lög nr. 76/1967, lög nr. 

10/1974 og lög nr. 85/1974 .......0.0.00 00 176— 177 
71 23. des. Lög um sérstakt tímabundið vörugjald .............. 177—182 
78 23. des. Lög um breyting á lögum nr. 79 frá 6. sept. 1974, um 

fjáröflun til vegagerðar ............20000. 00... 182 
79 23. des. Lög um aukatekjur ríkissjóðs .......2000000......... 183—187 
82 24. des. Lög um breyting á lögum nr. 8/1972 með síðari breyt- 

ingum, um tekjustofna sveitarfélaga .............. 189 
85 24. des. Lög um verðjöfnunargjald raforku ............0..2... 191 

94 30. des. Lög um breytingar á lögum vegna nokkurra verkefna 
sveitarfélaga og kostnaðar við þau ................ 200—-202 

97 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekju- 

skatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7/1972, lög nr. 60,/1973, 
lög nr. 10/1974 og lög nr. 11/1975 ........00.0.... 204—-205 

98 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 5 28. febr. 1975, um ráð- 
stafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til 
Viðlagasjóðs .........00220000 0. 205 

Skip, sjá Siglingar, skip. 

Skólar, sjá Menntamál. 

Skyldusparnaður. 

11 28. apríl Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 
þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 38—48 

87 24. des. Lög um breyting á lögum um Húsnæðismálastofnun 
ríkisins, nr. 30 12. maí 1970 ........0000000.00... 192 

Sveitarstjórnarmál. 

5 28. febr. Lög um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjár- 
öflunar til Viðlagasjóðs ..........0.0000 0. 1--8
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11 28. april Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 

þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 38—48 

13 23. maí Lög um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, 
verðlagsmál 0. fl. ........0.00.00 000... 50—54 

30 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 8/1972, um tekjustofna 

sveitarfélaga .........00.000.0 0000 ner 91 
31 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 51 frá 16. maí 1974, um 

gatnagerðargjöld ............0.20220000 0... 82 
46 27. maí Lög um breyting á lögum nr. 73 25. nóv. 1952, um til- 

kynningar aðsetursskipta ...........0..0.000... 00... 97 
82 24. des. Lög um breyting á lögum nr. 8/1972 með síðari breyt- 

ingum, um tekjustofna sveitarfélaga .............. 189 
83 24. des. Lög um kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi ....  189—190 
86 24. des. Lög um kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppi  191—192 
94 30. des. Lög um breytingar á lögum vegna nokkurra verkefna 

sveitarfélaga og kostnaðar við þau ................ 200—-202 
95 31. des. Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 

67/1971, sbr. lög nr. 112/1972 og 62/1974 .......... 203 

Söfn, sjá Menntamál. 

Tollamál, sjá Skattar, gjöld. 

Tryggingar. 

50 18. maí Lög um breyting á lögum nr. 20 8. mars 1954, um vá- 
tryggingarsamninga ...........0002.0 0000... 99 

52 27. maí Lög um Viðlagatryggingu Íslands .................... 100—103 
56 27. mai Lög um, breyting á lögum nr. 57 27. april 1973, um at- 

vinnuleysistryggingar (fæðingarorlof) ............. 112 

91 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 41 frá 28. apríl 1967, um 
bátaábyrgðarfélög .............00.000 00... 194— 197 

92 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 47 frá 28. apríl 1967, um 
Samábyrgð Íslands á fiskiskipum ................. 197—-198 

Utanríkismál, sjá Alþjóðasamningar; Norræn 
samvinna; Siglingar, skip; Sjávarútvegur. 

Útflutningur. 

2 13. febr. Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 
lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu ...... 12 

47 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 78/1974, um ráðstafanir 
vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu 
á gengi íslenskrar krónu ........000000000 00.00.0000. 97 

55 27. maí Lög um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins 
skv. lögum nr. 2/1975 og um ráðstafanir vegna hækk- 
unar brennsluolíuverðs til fiskiskipa .............. 111—112
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Vegamál. 

11 28. apríl Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til 

þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara ............ 38—48 

27 23. maí Lög um breyting á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973 .... 71—19 
36 23. maí Lög um happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs 

vegna framkvæmda við Norðurveg og Austurveg .... 85—86 
43 26. maí Lög um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna 93—94 
66 14. júlí Vegalög ........20..000 0. 129—-142 
67 16. júní Auglýsing um vegáætlun fyrir árin 1974--77 .......... 143—170 
78 23. des. Lög um breyting á lögum nr. 79 frá 6. sept. 1974, um 

fjáröflun til vegagerðar ...........000.00 000. 182 

Veiði, friðun. 

28 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyð- 
ingu refa og minka ..........02000 0000. 80 

Verðlagsmál. 

6 28. febr. Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
hækkana á hitunarkostnað íbúða o.fl. .............. 8—9 

13 23. mai Lög um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, 
verðlagsmál 0. fl. .........0.000.002 00. 50—-54 

47 23. maí Lög um breyting á lögum nr. 78/1974, um ráðstafanir 
vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu 
á gengi Íslenskrar krónu ...........000000. 0. ....0.. 97 

57 30. maí Lög um Þreyting á lögum um verðjöfnun á olíu og 
bensíni, nr. 34 frá 18. febr. 1953 .........00000.00... 113 

65 16. júlí Bráðabirgðalög um sérstakt tímabundið vörugjald ....  124—128 
71 23. des. Lög um sérstakt tímabundið vörugjald .............. 177—182 
85 24. des Lög um verðjöfnunargjald raforku .................. 191 

Verslun. 

13 23. maí Lög um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, 

verðlagsmál o. fl. ..........02000. 000 50—54 
57 30. maí Lög um breyting á lögum um verðjöfnun á olíu og 

bensíni, nr. 34 frá 18. febr. 1953 .......0000000..... 113 

Viðlagasjóður. 

5 28. febr. Lög um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjár- 
öflunar til Viðlagasjóðs ..........00.2000 00... 7--8 

98 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 5 28. febr. 1975, um ráð- 
stafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til 

Viðlagasjóðs ..........0.0..200 00 205 

Viðlagatrygging Íslands. 

52 97. maí Lög um Viðlagatryggingu Íslands ................... 100—103



XKI 

  

  

Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Vísitala. 

28. febr. Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
hækkana á hitunarkostnað íbúða o. fl. .............. 8S-9 

23. maí Lög um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, 
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STJÓRNARTÍÐINDI A 1 — 1975 
  

13. janúar 1975. 1 Nr. 1. 

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 27. janúar 1975, kl. 14.00. 

Gjört í Reykjavík, 13. janúar 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 

13. febr. 1975. Nr. 2, 

LÖG 
um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands 

um breytingu á gengi íslenskrar krónu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Hafi innflytjandi vöru afhent skjöl Gl tollmeðferðar fyrir 12. febrúar 1975, 

sem eru að öllu leyti fullnægjandi bl 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 11. febrúar 1975, en 
þó því aðeins, að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 1. mars 1975. 

Tollafgreiða skal vöru, sem afhent hefur verið innflytjanda með leyfi toll- 
yfirvalda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. m. a. 91. gr. toll- 
skrárlaga, á grundvelli gamla gengisins, enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað 
fyrir lok apríl 1975. 

2. gr. 
Þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar sjávarafurðir skal hann greidd- 

ur útflyljanda á því kaupgengi, sem í gildi er, Þegar skjölin eru afgreidd í banka 
við gjaldeyrisskil að frádregnum gengismun, sem hér segir: 
a) Fyrir afurðir framleiddar fyrir 1. september 1974 skal frádráttur nema 34%. 
b) Fyrir afurðir framleiddar á tímabilinu 1. september 1974 til 15. febrúar 1975 

skal frádráttur nema 20%. Undanþegnar ern þó afurðir þorskveiða, sem 
framleiddar eru frá og með 1. janúar 1975. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg,



Nr. 2. 2 13. febr. 1975. 

Ríkisstjórnin kveður nánar á um, til hvaða afurða þetta ákvæði skuli taka 

og eru ákvarðanir 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 2. gr. laga nr. 78 frá 30. ágúst 1974 og ákvæði 3. málsgr. 

Áður en umræddu fé er ráðstafað skal greiða af því hækkanir á flutnings- 

kostnaði og öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning vegna þeirra afurða, 

sem framleiddar hafa verið fyrir 15. febrúar 1975 en fluttar út eftir gengisbreyt- 

inguna. 

3. gr. 

Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að ákveða hækkun á magngjaldi af út- 

fluttum sjávarafurðum, sem ákveðið var með 5. gr. laga nr. 106 31. desember 1974, 

í samræmi við gengisbreytinguna og gildir frá og með 12. febrúar 1975 fyrir þær 

afurðir, sem framleiddar eru frá og með Í. janúar 1975. 

4. gr. 

Á gengisbreytingarreikning við Seðlabankann, sem slofnaður var skv. 5. gr. 

laga nr. 69 frá 25. nóvember 1967, skal færa þann sengismun, er verður vegna 

gengisbreytingarinnar hjá einstökum bönkum, á grundvelli gengismunar milli samla 

gengisins og þess gengis, er skráð verður, er bankar opna á ný eftir gengisbreyt- 

inguna. Við útreikning á þessum gengismun skal taka tillit til allra eigna og skulda 

viðkomandi banka í erlendum gjaldeyri, þá er hið nýja sengi tekur gildi. Færslur 

þær, sem af þessum ástæðum þurfa að eiga sér stað milli Seðlabankans og bank- 

anna, skulu jafnast með verðbréfakaupum eða öðrum eignatilfærslum, eftir því 

sem nánar verður um samið milli þessara aðila. Innstæður og skuldir í krónum 

á nafni erlendra aðila, sem gengistryggðar eru með sérstökum samningi, þar með 

taldir skuldareikningar ríkissjóðs gagnvart alþjóðastofnunum, teljast erlendur gjald- 

eyrir í þessu sambandi, og sama gildir um gulleign Seðlabankans, sérstök dráttar- 

réttindi og mótvirði þeirra. 

Nú hefur bankaábyrgð til handa erlendum aðila verið greidd erlendis, en ekki 

greidd í íslenskum banka fyrr en eftir að hið nýja gengi tekur gildi og skal hún 

þá gerð upp á hinu nýja gengi. Ákvæði þetta gildir ekki um gjaldfallnar greiðslu- 

frestsábyrgðir, þegar skjöl hafa verið afhent innflytjanda fyrir gengisbreytinguna. 

Gengismunur, er til verður vegna ákvæðis þessarar málsgreinar, skal færður á 

gengisbreytingarreikning, sbr. Í. málsgr. 

= 
5. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja með reglugerð eða á annan hátt nánari 

fyrirmæli um framkvæmd laga þessara. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 13. febrúar 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) . . 

Geir Hallgrímsson. 

  

Stjórnartíðindi A 1, nr. 1—2. Útgáfudagur 13. febrúar 1975.



STJÓRNARTÍÐINDI A 2 — 1975 
  
  

17. febrúar 1975. 3 Nr. 3. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands, breytist á þessa leið: 

am
 

1. mgr. orðist svo: Stjórn háskólans er falin háskólaráði, rektor, háskólaritara 
og kennslustjóra. 

3. mgr.: Niður falli í lok málsgreinarinnar orðin: „og að málum, er varða vísinda- 
og kennslustörf innan hennar.“ 

4. mgr. orðist svo: Háskólaritari og kennslustjóri hafa eftirlit með daglegri 
starfsemi háskólans. Þeir hlutast til um framkvæmd á samþykktum háskólaráðs og 
háskóladeilda og þeim ákvörðunum stjórnvalda, sem varða háskólann. Háskólaritari 
hefur í umboði rektors og háskólaráðs heimild til að skuldbinda háskólann og háskóla- 
stofnanir fjárhagslega, hefur yfirumsjón með gerð fjárhagsáætlunar háskólans og 
framkvæmd hennar samkvæmt fjárlögum og hefur umsjón með sjóðum hans. Kennslu- 
stjóri annast í umboði rektors og háskólaráðs málefni, er snerta kennslu og kennara, 
húsnæði háskólans og búnað. 

5. mgr.: Upphaf málsgreinarinnar orðist svo: Rektor, háskólaritari eða kennslu- 
sljóri leysa úr þeim málum, ...... 

2. gr. 
3. gr, 6. mgr., breytist á þá lund, að á undan orðunum: „Ef varaforseti er 

forfallaður“ komi ný setning, svohljóðandi: Varaforseti háskólaráðs gegnir og störf- 
um rektors, ef hann forfallast vegna veikinda eða fær leyfi frá störfum. 

3. gr. 
4. gr, 1. mgr.: Næstsíðasta setning málsgreinarinnar orðist svo: Háskólaritari 

og kennslustjóri eiga einnig sæti á fundum ráðsins og hafa þar málfrelsi og tillögu- 
rétt, en ekki atkvæðisrétt. 

4. gr. 
Upphaf 7. gr., 1. mgr. orðist svo: Forseti Íslands skipar háskólaritara og kennslu- 

stjóra, að fengnum tillögum háskólaráðs. 

5. gr. 
8. gr. orðist svo: Heimilt er að kveða nánar á í reglugerð um starfssvið og slarfs- 

hætti háskólaráðs, rektors, háskólaritara og kennslustjóra. Háskólaráð setur öðru 
starfsliði skrifstofu erindisbréf. 
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6. gr. 
Við 9. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 

Heimilt er að stofna til námsbrauta, sem veiti sérhæfða menntun, er leiði til 

háskólaprófs, þegar svo stendur á, að náminu verður ekki komið fyrir innan há- 

skóladeilda. Háskólaráð kveður á um stofnun slíkra námsbrauta með samþykki 

menntamálaráðherra, að fengnum tillögum um námsskipan og stjórn. Nánari ákvæði 

um námsbraut skulu sett í reglugerð háskólans. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. febrúar 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 
Vilhjálmur Hjálmarsson. 
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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 24. febrúar 1975 á tillögu menntamálaráðherra um 
að staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76, 17. júní 1958 fyrir Háskóla 
Íslands með áorðnum breytingum. 

1. gr. 

Framan við ól. gr. komi nýr kafli er nefnist 51. grein a, en núverandi ól. gr. 
verði öl. grein b. 

Hinn nýi kafli verði svohljóðandi: 

a. Stjórn heimspekideildar. 

1. Stjórn deildarinnar. 

Stjórn deildarinnar er falin deildarforseta, deildarráði og deildarfundi. 

2. Deildarforseti og deildarfulltrúi. 

Deildarforseta og varaforseta skal kjósa úr hópi prófessora deildarinnar til 
tveggja ára í senn. Kosning er skrifleg og fer fram í aprílmánuði, en hinn kjörni 
deildarforseti tekur við störfum með byrjun næsta kennsluárs. Deildarforseti boðar 
deildarfundi og deildarráðsfundi og stýrir þeim, en varaforseti í forföllum hans. 
Deildarforseti hlutast til um framkvæmd á samþykktum deildarráðs og deildar- 
fundar. 

Deildarforseta til aðstoðar við framkvæmd á samþykktum deildarráðs og deild- 
arfundar er fastur starfsmaður, deildarfulltrúi, er lýtur stjórn deildarforseta og 

yfirstjórnar Háskólans. Deildarfulltrúa skal sett erindisbréf. 

3. Deildarráð. 

Deildarráð er stjórnarnefnd deildarinnar og fer í umboði deildarinnar með 
ákvörðunarvald í málefnum hennar öðrum en þeim, sem deildarfundur fer með 

skv. 6. mgr. 4. töluliðar. 
Deildarráð er skipað níu mönnum, deildarforseta, sex föstum kennurum kjörn- 

um á deildarfundi til eins árs í senn og þeim tveimur fulltrúum stúdenta, er sæti 
eiga á deildarfundi. Varaforseta er og heimil seta á fundum ráðsins og hefur hann 
þar tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt. Kjör fastra kennara í deildarráði fer fram á 
deildarfundi í aprílmánuði ár hvert, og taka þeir sæti í deildarráði með byrjun 
næsta kennsluárs. Við kjör í deildarráð skal þess gætt, að einstakar kennslugreinir 
fái fulltrúa sem næst í hlutfalli við fjölda fastra kennara í grein, en þær greinir, 
sem í eru færri fastir kennarar en svo, að þær eigi fulltrúa í deildarráði á hverju 
ári, fái fulltrúa til skiptis. 

Nú er fjallað sérstaklega um kennslugreinir, sem eigi er fulltrúi fyrir í deildar- 
ráði, og skal deildarforseti þá leita umsagnar og tillagna greinarkennara og gefa 
þeim kost á að senda fulltrúa á deildarráðsfund til að ræða það mál, en atkvæðis- 
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rétt á fulltrúinn ekki. Endranær getur deildarráð kallað einstaka kennara sér til 
ráðuneytis, ef ástæða þykir til. 

Deildarráð heldur fundi eigi sjaldnar en aðra hverja viku á kennsluárinu, en 
ella ef þörf krefur. Fundi skal boða bréflega með þriggja daga fyrirvara. Fundar- 
efni skal greina í fundarboði. Deildarráðsfundur er ályktunarfær, ef fund sækja 

sigi færri en tveir þriðju hlutar deildarráðsmanna. Nú eru atkvæði jöfn, og ræður 
þá atkvæði deildarforseta eða þess, er gegnir forsetastörfum. Nú er ágreiningur 
í deildarráði, og skal þá skjóta máli til deildarfundar ef deildarforseti eða þriðjungur 
deildarráðsmanna æskja þess. Þriðjungur atkvæðisbærra deildarmanna getur og 
áfrýjað ákvörðun deildarráðs til deildarfundar. Málskot frestar framkvæmd á 

ákvörðun deildarráðs. 
Gerðir deildarráðsfundar skulu bókfærðar. Lesa skal fundargerð og staðfesta 

hana, áður en fundi er slitið. 

4. Deildarfundur. 

Á deildarfundi eiga sæti allir fastráðnir kennarar við deildina í fullu starfi, 
svo og tveir fulltrúar stúdenta, tilnefndir af Félagi stúdenta í heimspekideild. Nú 

er fjallað sérstaklega um kennslugreinir kennara, sem ekki eiga setu á deildar- 
fundi, og skal þá deildarforseti boða þá á deildarfund og gefa þeim kost á að ræða 
það málefni og bera fram tillögur, en atkvæðisrétt eiga þeir ekki. 

Deildarfund skal halda eigi sjaldnar en tvisvar á ári, á öndverðu haustmisseri 

og í aprílmánuði. Auk þess skal boða til deildarfundar, ef rektor, deildarforseti, 

þriðjungur deildarráðsmanna eða þriðjungur deildarmanna, sem tétt eiga á setu 

á deildarfundi æskja. Deildarfund skal boða bréflega með minnst viku fyrirvara. 
Fundarefni skal greina í fundarboði. Deildarmönnum, er setu eiga á deildarfundi, 

er skylt að sækja fundi. 
Nú má deildarmaður, sem á setu á deildarfundi ekki sækja fund vegna for- 

falla, og er honum þá heimilt að gera bréflega grein fyrir atkvæði sínu í tilteknu 

mál. 
Deildarfundur er ályktunarfær, ef fund sækja eigi færri en helmingur atkvæðis- 

bærra deildarmanna. Nú eru atkvæði jöfn, og ræður þá atkvæði deildarforseta 

eða þess, er gegnir forsetastörfum. 
Deildarfundur fer fyrir hönd deildarinnar með mál, er varða prófessorsembætti 

og dósents- og lektorsstörf skv. 11. og 12. gr. háskólalaga, starfsskyldu kennara 

skv. 18. gr. háskólalaga, veitingu doktorsnafnbóta skv. 31.—33. gr. háskólalaga 

eða tillögur til breytinga á reglugerð háskólans. Deildarfundur tekur endanlega 

ákvörðun fyrir hönd deildar í þeim málum, sem vísað er eða áfrýjað til hans frá 

deildarráði. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Kjör til deildarráðs skal fara fram á fyrsta deildarfundi eftir útgáfu reglur 

gerðarbreytingar þessarar. 

2. gr. 
Í stað 51. gr. í 1. og 3. mgr. 58. gr. Í og 55. gr. b komi 51. gr. Þ. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðnneytinn, 25. febrúar 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. nn in 
Birgir Thorlacius. 
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LÖG 
um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Stofna skal til bráðabirgða sérstaka deild við Viðlagasjóð vegna snjóflóðanna, 

er féllu í Norðfirði 20. desember 1974. 
Deildin hefur sjálfstæðan fjárhags, og nefnist Norðfjarðardeild. 

2. gr. 
Hlutverk Norðfjarðardeildar er: 
Að bæta tjón af völdum snjóflóðanna í Norðfirði. 
Að greiða kcstnað við björgun verðmæta og hreinsun rústa og athafnasvæða. 
Að stuðla að endurbyggingu atvinnufyrirtækja, sem eyðilögðust eða skemmdust 
í snjóflóðunum. 

s
o
 

1 

3. gr. 
Norðfjarðardeild Viðlagasjóðs lýtur sömu stjórn og Viðlagasjóður og hefur sömu 

skrifstofu og starfslið. 
Að því er snertir framkvæmd þessara laga skal stjórn Viðlagasjóðs hafa náið 

samráð við bæjarstjórn Neskaupstaðar og aðra opinbera aðila, sem um málefni 
Norðfirðinga fjalla. 

4. gr. 
Ákvæði 6. og 7. gr. laga nr. 4/1973 gilda einnig um Norðfjarðardeild. 

5. gr. 
Á tímabilinu 1. mars 1975 til 31. desember 1975 skal leggja 2% viðlagagjald á 

söluskattsstofn allra sömu aðila og lög nr. 10/1960, um söluskatt, taka til. 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 á útsöluverði vöru og þjónustu, sem hlýst af 
viðlagagjaldi á söluskattsstofn samkvæmt þessari grein, skal ekki valda hækkun á 
kaupgreiðsluvísitölu. Kauplagsnefnd skal meta hverju sinni, hve miklu þessi hækk- 
un nemur. 

Tekjur þessar skiptast þannig, að 32% rennur til Norðfjarðardeildar, en 68% 
til að mæta skuldbindingum Viðlagasjóðs vegna eldgossins í Vestmannaeyjum. 

Heimilt er Viðlagasjóði að taka bráðabirgðalán í því skyni að standa undir 
nauðsynlegum greiðslum, þar til tekjur berast sjóðnum. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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6. gr. 
Stjórn Viðlagasjóðs er heimilt í samráði við stjórn Bjargráðasjóðs að bæta 

tjón, sem orðið hafa af náttúruhamförum eða verða annars staðar á landinu. 

7. gr. 
Forsætisráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 28. febrúar 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Geir Hallgrímsson. 

Nr. 6. 28. febrúar 1975. 

LÖG 

um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana 

á hitunarkostnað íbúða o. fl. 

Forseti ÍsLaNDs 

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 1975 til 29. febrúar 1976 leggja 1% gjald á söluskattsstofn 
allra sömu aðila og lög nr. 10/1960, um söluskatt, taka til. 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 úlsöluverði vöru og þjónustu, sem hlýst af álagningu 
þessa gjalds, skal ekki valda hækkun á kaupgreiðsluvísitölu. Kauplagsnefnd 
skal meta hverju sinni, hve miklu þessi hækkun nemur. 

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 á 
hvern íbúa, sem byr við olíuupphitun, kr. 8200 á því tímabili, sem um ræðir 

í 1. gr. Þó skulu lífeyrisþegar, sem njóta bóta samkv. 19. gr. laga um almanna- 
tryggingar, og aðrir lífeyrisþegar, sem hafa svipaðar heildartekjur, fá greiddan 
styrk, sem nemur 1% styrk einstaklings. Olíustyrkur greiðist hverjum fram- 

teljanda 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



28. febrúar 1975. 9 Nr. 6. 

tekjuskatts og útsvars. Styrkur þessi skal ekki greiddur til þeirra, sem eiga 
kost á að tengja íbúðir sínar við hitaveitu á þeim ársfjórðungi, sem styrkur 
kemur til greiðslu. 

b) Til að styrkja rafveitur að því marki, sem þær nota olíu sem orkugjafa til 
framleiðslu rafmagns til hitunar íbúða á sölusvæði sínu, þannig að upphitun 
með rafmagni verði ekki að jafnaði óhagkvæmari en olíukynding. 

c) Til Orkusjóðs til að hraða hitaveitu- og raforkuframkvæmdum vegna hitunar 
íbúða, að því leyti sem tekjunum er ekki ráðstafað samkv. a- og b-lið þessarar 
greinar. 

ð. gr. 
Þeim hluta tekna af gjaldi því, sem innheimt er samkvæmt lögum þessum og 

ráðstafað er lil einstaklinga, sbr. a)-lið 2. gr., skal úthlutað fyrir milligöngu bæjar- 
og sveitarfélaga. 

4. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. mars 1975. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 5 28. 

febrúar 1974 um álagningu sérstaks gjalds til þess að draga úr áhrifum olíuverðhækk- 
ana og lög nr. 47 14. maí 1974, um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
hækkana á hitunarkostnað íbúða. 

Gjört að Bessastöðum, 28. febrúar 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Ólafur Jóhannesson. 
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LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd 

samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir 

árekstra á sjó, 1972. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóða- 

reglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972, undirritaða í London 20. október 

1972. 

2. gr. 
Þegar samþykkt sú, sem um ræðir í 1. gr., hefur verið staðfest, skulu ákvæði 

hennar hafa lagagildi hér á landi. 
Auglýsing um staðfestingu og gildistöku samþykktarinnar skal birt í C-deild 

Stjórnartíðinda. 

3. gr. 

Á sama degi, sem samþykktin gengur í gildi, skulu reglurnar koma í staðinn fyrir 

og ógilda tilskipun um reglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, nr. 79 frá 10. 
ágúst 1965. 

4. gr. 
Brot gegn reglum og viðaukum, sem samþykktinni fylgja, varða sektum, ef ekki 

liggur þyngri refsing við. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík. 26. febrúar 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. $.) 
Einar Ágústsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Fylgiskjal. = 

SAMÞYKKT UM ALÞJÓÐAREGLUR 

TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR 

ÁREKSTRA Á SJÓ, 1972 

Aðilar að samþykkt þessari, 
SEM ÓSKA að tryggja víðtækt öryggi 

á sjó, 
SEM GERA SÉR LJÓSA nauðsyn þess 

að endurskoða og færa í nútímahorf al- 
þjóðareglur til að koma í veg fyrir 

árekstra á sjó, er fylgdu lokabókun al- 
þjóðaráðstefnunnar um öryggi mannslífa 
á hafinu, 1960, 
SEM HAFA ATHUGAÐ reglur þessar 

í ljósi þróunarinnar síðan þær voru sam- 

þykktar, 

HAFA ORÐIÐ ÁSÁTTIR um eftirfar- 
andi: 

1. gr. 

Almennar skyldur 

Aðilar að samþykkt þessari skuldbinda 
sig til að koma í framkvæmd reglunum 
og öðrum viðaukum, sem mynda með- 

, 
fylgjandi alþjóðareglur til að koma í veg 

fyrir árekstra á sjó, 1972 (eftirleiðis 
nefndar „reglurnar“). 

2 A sr. 

Undirritun, fullgilding, staðfesting, 

samþykkt og aðild. 

1. Samþykkt þessi skal lHggja frammi 
til undirritunar til 1. júní 1973 og eftir 
það til aðildar. 

2. Ríki, sem eru aðilar Sameinuðu 
þjóðanna eða einhverrar sérstofnunar 

þeirra eða Alþjóðakjarnorkumálastofnun- 
arinnar eða eiga aðild að samþykktum 
Alþjóðadómstólsins mega gerast aðilar að 
samþykkt þessari með: 
(a) undirritun án fyrirvara um fullgild- 

ingu, staðfestingu eða samþykki; 
undirritun með fyrirvara um full- 

gildingu, staðfestingu eða samþykki 
og síðari fullgildingu, staðfestingu 

eða samþykki, eða 
aðild. 

(Þ) 

(e) 

ll Nr. 7. 

3. Fullgilding, staðfesting, samþykki 
eða aðild skal fara fram með þeim hætti 
að skjal þar að lútandi sé afhent Alþjóða- 
siglingamálastofnuninni (eftirleiðis nefnd 
„stofnunin“), sem tilkynni ríkisstjórnum, 

sem hafa undirritað eða gerst aðilar að 
samþykkt þessari, um afhendingu sér- 
hvers slíks skjals og hvenær það hafi 
verið afhent. 

3. gr. 

Gildi samþykktarinnar gagnvart lendum, 

sem ekki ráða sér sjálfar. 

1. Í þeim tilvikum, er Sameinuðu þjóð- 

irnar hafa forræði lendna, eða einhver 
samningsaðila annast samskipti lendna 
á alþjóðlegum vettvangi, geta þessir að- 
ilar hvenær sem er látið samþykkt þessa 
ná Hl slíkra lendna með því að tilkynna 
það skriflega aðalritara stofnunarinnar 
(eftirleiðis nefndur „aðalritarinn“). 

2. Samþykkt þessi skal frá móttöku- 
degi tilkynningarinnar að telja eða degi, 
sem þar er tilgreindur, ná til lendunnar, 
sem þar er nefnd. 

3. Sérhverja tilkynningu, sem gefin er 
samkvæmt 1. tölulið þessarar greinar, má 
afturkalla, að því er varðar hverja þá 
lendu, sem í tilkynningunni er greind, og 

fellur gildi þessarar samþykktar fyrir 
lenduna niður að ári liðnu frá afturköll- 
uninni eða síðar, sé slíkt fram tekið, bes- 

ar afturköllun á sér stað. 
4. Aðalritarinn skal kunngera öllum 

samningsaðilum um tilkynningar, er hon- 
um Þberast varðandi útfærslur á gildis- 

svæði í sambandi við ákvæði þessarar 
greinar eða afturkallanir. 

4. gr. 

Gildistaka. 

1. (a) Samþykkt þessi skal ganga í 
gildi að tólf mánuðum liðnum frá þeim 
degi, er að minnsta kosti 15 ríki hafa 
gerst aðilar, enda eigi þau ekki minna en 
65% af kaupskipum heims, 100 rúmlesta 
og stærri, miðað annaðhvort við fjölda
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eða rúmlestatölu eftir því hvoru markinu 
verður fyrr náð. 

(b) Þrátt fyrir ákvæði stafliðs (a) 
þessarar greinar, skal samþykkt þessi 
ekki taka gildi fyrr en 1. janúar 1976. 

2. Samþykktin skal ganga í gildi á 
gildistökudegi fyrir þau ríki, sem í sam- 
ræmi við 2. grein hafa fullgilt, staðfest 
eða gerst aðilar hennar eftir að ákvæðum 
töluliðs 1 (a) hefur verið fullnægt en 
áður en hún hefur gengið í gildi. 

3. Fyrir þau ríki, sem fullgilda, stað- 
festa, samþykkja eða gerast aðilar að 
samþykktinni eftir gildistökudag hennar, 
gengur hún í gildi á afhendingardesi 
skjals samkvæmt 2. grein. 

4. Eftir gildistökudag breytinga á sam- 
þvykktinni samkvæmt 3. tölulið 6. greinar, 
skal hver fullgildins, staðfesting, sam- 
þykkt eða aðild ná til samþykktarinnar 
í hinu breytta formi. 

5. Á gildistökudegi samþykktarinnar 
koma reglurnar í staðinn fyrir og fella 
úr gildi Alþjóðareglur til að koma í veg 
fyrir árekstra á sjó, 1960. 

6. Aðalritarinn skal tilkynna ríkis- 
stjórnum, er undirritað hafa eða gerst að- 
ilar að þessari samþykkt, um gildistöku- 
dag. 

5. gr. 

Ráðstefna um endurskoðun. 

1. Stofnuninni er heimilt að kalla til 
ráðstefnu um endurskoðun á samþykkt- 
inni eða reglunum eða hvoru tveggja. 

2. Stofnuninni er skylt að kalla til ráð- 
stefnu samningsaðila í þeim tilgangi að 
endurskoða þessa samþykkt eða reglurn- 
ar eða hvort tveggja, ef eigi færri en 
þriðjungur samningsaðila óskar þess. 

6. gr. 

Breytingar á reglunum. 

1. Sérhver breyting, sem samningsaðili 
leggur til að gerð verði á reglunum, skal 
athuguð hjá stofnuninni, fari hann þess á 

leit. 
9. Hljóti Þbrevtingartillagan stuðning 

?2%% af aðilum örvggisnefndar stofnunar- 
innar, sem viðstaddir eru og greiða at- 
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kvæði, skal hún kunngerð öllum samn- 
ingsaðilum og meðlimum stofnunarinnar 
að minnsta kosti sex mánuðum áður en 
hún verður lögð fyrir þing stofnunarinn- 
ar. Hver sá samningsaðili, sem ekki er 
aðili stofnunarinnar, hefur rétt til að 

taka þátt í afgreiðslu breytingartillög- 
unnar. 

3. Hljóti breytingartillasan samþykki 
% af viðstöddum þingfulltrúum, sem at- 
kvæði greiða, skal aðalritarinn leggja 
hana fyrir alla samningsaðila til staðfest- 
ingar. 

4. Slík breyting skal taka gildi á degi, 
sem þingið ákveður við samþykkt hennar, 
nema því aðeins að meira en þriðjungur 
samningsaðila hafi þá fyrir dag tiltekinn 
af sama þingi tilkvnnt stofnuninni að 
þeir séu breytingunni mótfallnir. Ákvarð- 
anir þingsins varðandi dagsetningar þær, 
sem um ræðir í þessum tölulið, skulu 
krefjast stuðnings % viðstaddra þingfull- 
trúa, sem atkvæði greiða. 

5. Sérhver breyting skal við gildistöku 
koma í staðinn fyrir og ógilda fyrri 
ákvæði, sem breytingin tekur til, að því 
er varðar alla samningsaðila, sem ekki 
hafa mótmælt henni. 

6. Aðalritarinn skal kunngera öllum 
samningsaðilum og aðilum stofnunarinn- 
ar sérhverja beiðni eða tilkynningu sam- 
kvæmt þessari grein, svo og gildistöku- 
dag hverrar breytingar. 

7. gr. 

Uppsögn. 

1. Samþykkt þessi er uppsegjanles af 
hálfu hvers samningsaðila sem er að liðn- 
um finm árum frá þeim degi, er hún 
öðlaðist gildi fyrir þeim aðila. 

2. Uppsögn skal fara fram með þeim 
hætti að skjal þar að lútandi sé afhent 
stofnuninni til vörslu. Aðalritarinn skal 
tilkvona öllum öðrum samningsaðilum 
um móttöku uppsagnarskjalsins og af- 
hendingardag þess. 

3. Uppsögn kemur til framkvæmda ári 
eftir að uppsagnarskjalið hefur borist 

stofnuninni, eða síðar, ef svo er greint Í 
skjalinu.



26. febrúar 1975. 

8. gr. 

Varsla og skráning. 

1. Samþykkt þessi og reglurnar skulu 
vera í vörslu stofnunarinnar og aðalrit- 
arinn skal senda staðfest afrit til allra 
ríkisstjórna, sem hafa undirritað sam- 
þykktina eða gerst aðilar að henni. 

2. Þegar samþykktin hefur tekið gildi 
skal aðalritarinn senda texta hennar skrif- 
stofu Sameinuðu þjóðanna til skráningar 
og birtingar samkvæmt 102. grein Sátt- 
mála Sameinuðu þjóðanna. 

9. gr. 

Tungumál. 

Samþykktin ásamt reglunum er gerð í 
einu eintaki á ensku og frönsku og eru 
báðir textarnir jafngildir. Löggiltar þýð- 
ingar á rússnesku og spænsku skulu gerð- 
ar og varðveittar með hinum undirritaða 
frumtexta. 
ÞESSU TIL STAÐFESTINGAR hafa 

undirritaðir, sem til þess hafa fullt um- 
boð ríkisstjórna sinna, undirritað sam- 
þvkkt þessa. 
GERT Í LONDON tuttugasta dag októ- 

bermánaðar 1972. 

ALÞJÓÐAREGLUR TIL AÐ KOMA Í 

VEG FYRIR ÁREKSTRA Á SJÓ, 1972. 

KAFLI A — ALMENN ÁKVÆÐI 

Í. regla 

Notkun. 

a) Reglur þessar gilda um öll skip á hafi 
úti og á öllum leiðum, sem eru tengdar 
þvi og færar eru skipum. 
Í þessum reglum skal ekkert vera því 

til fyrirstöðu, að fylgt verði sérreglum, 
sem hlutaðeigandi yfirvöld setja um 

skipalægi, hafnir, fljót, vötn eða 
vatnavegu innanlands, sem tengdir eru 
úthafi og færir eru skipum. Slíkar sér- 
reglur skulu fylgja alþjóðasiglinga- 
reglunum eins náið og auðið er. 

c) Í þessum reglum skal ekkert vera því 
til fyrirstöðu, að fylgt verði hverjum 
þeim sérstökum reglum, er einstakar 

ríkisstjórnir setja um frekari notkun 
legu- eða merkjaljósa eða hljóðmerkja 

b) 

d) 

ec) 

a) 

b) 
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á herskipum og skipum, sem sigla í 
skipalest. Alþjóðareglurnar brjóta ekki 
heldur í bága við frekari notkun legu- 
eða merkjaljósa á fiskiskipum, sem 
veiða í flota. Legu- eða merkjaljós eða 
hljóðmerki, sem eru ákveðin með sér- 

reglum, skulu sem framast er unnt 

vera þannig gerð, að þau verði ekki 
tekin fyrir nokkur þeirra ljósa eða 
merkja, sem heimiluð eru annars stað- 
ar í þessum alþjóðareglum. 
Til að framfylgja þessum alþjóða- 
siglingareglum kann Alþjóðasiglinga- 
málastofnunin að setja ákvæði um að- 
greindar siglingaleiðir. 
Ef skip af sérstakri gerð eða skip, sem 
ætlað er sérstakt hlutverk, getur ekki, 
að áliti ríkisstjórnar, að öllu leyti 
fylgt ákvæðum einhverra þessara 
reglna um fjölda, staðsetningu, sjón- 
arlengd eða lögun ljósa eða merkja, 
sem og um fyrirkomulag og einkenni 
hljóðmerkjatækja, án þess að það 
brjóti í bága við hið sérstaka hlutverk 

skipsins, þá skal skipið fara eftir 
öðrum ákvæðum um fjölda, staðsetn- 
ingu, sjónarlengd og lögun ljósa eða 

merkja, sem og um fyrirkomulag og 
einkenni hljóðmerkjatækja, er að áliti 
hlutaðeigandi ríkisstjórnar fylgir 
ákvæðum alþjóðasiglingareglnanna 
eins náið og kostur er. 

2. regla 

Ábyrgð. 

Í þessum reglum getur ekkert leyst 
skip, eiganda þess, skipstjóra eða 
áhöfn undan ábyrgð, ef siglingaregl- 
unum er ekki fylgt eða vanrækt er að 
sæta þeirra varúðar, sem venjuleg sjó- 
mennska krefst eða sérstakar aðstæður 
kunna að útheimta. 

Þegar fara skal eftir þessum reglum 
og túlka þær, ber að taka fullt tillit 
til hvers konar hættu við siglingar, 
árekstrahættu og allra sérstakra kring- 
umstæðna, þar á meðal takmarkaðrar 
hæfni hlutaðeigandi skips til að víkja, 
sem veldur því að ekki verður komist 
hjá að sniðganga alþjóðasiglingaresl- 
urnar til að forðast yfirvofandi hættu.
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3. regla 

Almennar skilgreiningar. 

Við túlkun þessara reglna gilda eftir- 
farandi skilgreiningar á orðum og hug- 
tökum, nema annað komi fram af sam- 
hengi textans: 

a) „Skip“ merkir sérhvert fljótandi far, 
þar á meðal farkosti án særymis og 
sjóflugvélar, sem eru notaðar eða nota 

má til flutninga á sjó eða völnum. 

„Vélskip“ merkir sérhvert skip, seim 
knúið er áfram með vélarafli. 

c) „Seglskip“ merkir sérhvert skip undir 
seglum, svo fremi aflvél — sé skipið 

búið henni — er ekki notuð. 

d) „Skip að fiskveiðum“ merkir sérhvert 
skip, sem veiðir með netum, línu, tog- 

vörpu eða öðrum veiðarfærum, sem 

draga úr stjórnhæfni siips, en á ekki 
við um skip, sem veiðir með toglinum 
eða öðrum þeim veiðarfærum, sem 

draga ekki úr stjórnhæfni. 

e) „Sjóflugvél“ merkir hvert það loftfar, 

sem er þannig búið, að því má stiórna 
á sjó. 

b 

f) „Stjórnvana skip“ merkir skip, sem 
vegna óvenjulegra aðstæðna verður 
ekki stjórnað eða snúið eins og kraf- 

ist er í þessum reglum og getur því 
ekki vikið fyrir öðru skipi. 

£) „Skip með takmarkaða stjórnhæfni“ 
merkir skip, er hefur takmarkaða 
hæfni til stjórntaka eins og kveðið er 
á um Í þessum reglum, vegna þeirra 
sérstöku starfa, sem skipið er bundið, 
og getur það því ekki vikið úr leið 
fyrir öðru skipi. 
Takmarkaða stjórnhæfni teljast hafa: 
1. skip við lögn, viðgerð eða upptöku 

siglingamerkis, neðansjávarstrengs 
eða leiðslu; 

2. skip við dýpkun, sjómælingar eða 
neðansjávarvinnu; 

3. skip við móttöku eða losun vista 
og farms skipa á milli eða við 
flutning manna, vista eða farms 
meðan skipið er laust; 

4. skip við flugtak eða lendingu flug- 
vélar um borð; 

5. skip, sem slæðir tundurdufl; 
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6. skip, sem dregur annað skip við 
þær aðstæður, að mjög erfitt er 

fyrir það og skipið, sem dregið er, 
að víkja frá stefnu sinni. 

„Skip, sem er bagað vegna djúpristu“ 
merkir vélskip, sem á mjög erfitt með 
að víkja frá stefnu sinni vegna mikill- 
ar djúpristu miðað við það dypi, sem 
er á siglingaleið þess. 

i) „Laust“ er skip, sem liggur hvorki við 
akkeri né landfestar eða stendur á 
grunni. 

Í) „Lengd“ og „breidd“ skips merkir 
mestu lengd og mestu breidd þess. 

k) Skip eru því aðeins talin „Í sjónmáli“, 

að þau sjáist með berum augum hvert 

frá öðru. 
D „Takmarkað skyggni“ merkir hverjar 

þær aðstæður, þegar dregur úr skyggni 
vegna þoku, dimmviðris, snjókomu, 
steypiskúra, sandstorma eða af öðrum 

svipuðum orsökum. 

h s
s
 

KAFLI B -——- REGLUR UM STJÓRN OG 

SIGLINGU 

I. hluti — Sigling og stjórn skipa í 

hvers konar skyggni. 

4. regla 

Notkun. 

Reglur í þessum hluta eiga við í hvaða 
skyggni sem er. 

ð. regla 

Vörður. 

Á hverju skipi skal ávallt halda dyggi- 

lega vörð, jafnt með auga og eyra sem 
öllum tiltækum tækjum, er eiga við að- 

stæður og ástand hverju sinni, svo að 
unnt sé að leggja fullkomið mat á að- 

jð 
stæður og hver hætta sé á árekstri. 

6. regla 

Örugg ferð. 

Hverju skipi skal ávallt sigla með ör- 

uggri ferð svo að beita megi réttum og 
fullnægjandi stjórntökum til að komast 

hjá árekstri og unnt sé að stöðva skipið
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á hæfilegri vegalengd, sem aðstæður og 
ástand marka hverju sinni. 

Þegar ákveða skal, hvað sé örugg ferð, 
skal m.a. taka tillit til eftirtalinna atriða: 

a) 

b) 

a) 

þ) 

on skip skulu taka tillit til: 
skyggnis; 

Ð fjölda skipa á siglingaleið, þar með 
þéttra flota fiskiskipa eða annarra 
skipa; 

3. stjórnhæfni skipa, sérstaklega með 

tilliti til stöðvunarvegalengdar os 
hæfni til að snúa við aðstæður 
hverju sinni; 

4. villuljósa að nóttu til frá ljósum 
í landi eða vegna endurspeglunar 
ljósa á eigin skipi; 

5. vindhraða, sjólags og strauma og 
nálægðar á hættum fyrir siglingar 

skipa; 
6. djúpristu skipsins miðað við dýpi 

siglingaleiðar; 

Skip með gangfæra ratsjá skulu auk 
þess taka tillit til; 
1. fjarlægðarstillingar, myndgæða og 

takmarkana ratsjár; 
2. allra annmarka, sem stafa af fjar- 

lægðarstillingu, sem notuð er; 

3. áhrifa sjólags, veðurs og annarra 
truflanavalda á ratsjármynd; 

4. líkinda þess, að lítil skip, ís og 
reköld komi ekki fram á ratsjánni 

í nægilegri fjarlægð; 
5. fjölda, legu og hreyfinga skipa, sem 

birtast á ratsjánni; 

6. nákvæmara mats á skyggni, sem 
má fá, þegar ratsjá er notuð til að 
ákveða fjarlæg sð til skipa eða ann- 
arra hluta í nánd. 

7, regla 

Hætta á árekstri. 

Á sérhverju skipi skal beita öllum 
þeim tækjum og ráðum, sem tiltæk eru 
og eiga við aðstæður og ástand hverju 
sinni, tilað ganga úr skugga um, hvort 
hætta sé á árekstri. Ef nokkur vafi er, 
skal líta svo á, að árekstrarhætta sé 
fyrir hendi. 
Ef skip er búið ganghæfri ratsjá, skal 
nota hana af árvekni. Í því felst m. a. 
stilling ratsjár á lengri vegalengdir, 

c) 

d) 

b) 

d) 
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svo að fá megi viðvörun um árekstrar- 
hættu í tæka tíð, svo og teikning rai- 
sjármyndar eða jafngild kerfisbundin 
athugun á endurvörpum, sem birtast 
á ratsjánni. 
Eigi skal draga ályktanir af ónógum 
upplýsingum, einkum þó ófullnægj- 
andi upplýsingum frá ratsjá. 
Þegar ákvarða skal, hvort hætta sé á 

árekstri, skal m.a. taka til athugunar 
og hliðsjónar: 
1. ef kompásmiðun af skipi, sem nálg- 

ast, breytist ekki svo að greint 
verði, skal gera ráð fyrir, að slík 

hætta sé fyrir hendi; 

2. jafnvel þó að miðun breytist greini- 
lega gelur stundum verið hætta á 
árekstri, einkum þegar komið er 
nær mjög stóru skipi eða skipi með 
annað í drætti eða nálgast er annað 
skip, sem er mjög skammt undan. 

8. regla 

Hvernig komast skal hjá árekstri. 

Sérhver stjórntök, sem beitt er til að 

komast hjá árekstri, skulu, þegar að- 
stæður leyfa, framkvæmd hiklaust og 

í tæka tíð, og um leið skal taka fullt 
tillit til þess, sem góð sjómennska 
krefst. 
Stefnubreyting og/eða hraðabreyting 
tilað komast hjá árekstri, skal, ef að- 
stæður leyfa, vera svo mikil, að á skipi, 
þar sem fylgst er með siglingu með 
berum augum eða í ratsjá, verði breyl- 
ingarinnar vart þegar í stað. Forðast 
skal tíðar og litlar breytingar á stefnu 

og hraða. 
Ef nægilegt svigrúm er, getur stefnu- 
breyting ein saman verið árangursrík- 
ast stjórntak til að komast hjá því að 
nálgast annað skip um of, svo fram- 
arlega sem það er gert í tæka tið, 
breytt er um stefnu svo um munar og 

stefnubreyting leiðir ekki til þess, að 
siglt verði of nærri enn öðru skipi. 

Þegar afstýra skal árekstri við annað 
skip, skal það gert þannig, að skipin 
fari hvort framhjá öðru í öruggri fjar- 
lægð. Fylgst skal vandlega með, að 
stjórntak til að víkja beri tilætlaðan
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e) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

7. 

árangur, uns komið er alveg framhjá 
skipinu og á frían sjó. 
Draga skal úr ferð skips eða stöðva 
það, ef nauðsynlegt er til að forðast 
árekstur eða ef þörf er frekari tíma til 
mats á aðstæðum. Þetta skal gert með 
því að stöðva skrúfu eða annað það, 
sem knýr skipið áfram, eða með því 
að láta vél eða skrúfu ganga aftur á 
bak. 

9. regla 

Þröngar leiðir. 

Skip, sem siglir þröngt sund eða ál, 
skal halda eins nærri ytri mörkum 
sundsins eða leiðarinnar, sem veit að 
stjórnborða, og unnt er án áhættu. 

Skip, sem er styttra en 20 metrar, eða 
seglskip má ekki hindra siglingu skips, 
er aðeins getur siglt af fullu öryggi 
með því að þræða þröng sund eða ál. 

Skip, sem er að fiskveiðum, má ekki 
trufla siglingu skips, er fer eftir 
þröngu sundi eða ál. 

Skip má ekki sigla þvert yfir þröngt 
sund eða ál, ef það truflar með því sigl- 
ingu skips, sem öryggis vegna verður 
að þræða sundið eða álinn. Á síðar- 
nefnda skipinu má nota hljóðmerki, 
sem kveðið er á um í d-lið 34. reglu, 

ef vafi leikur á um fyrirætlaða sigl- 
ingu þess skips, sem ætlar þvert yfir. 

1. Sé því aðeins unnt að sigla fram 
úr skipi í þröngu sundi eða ál, að 
skipið hliðri til og beiti sérstökum 
stjórntökum, svo að sigla megi 
framhjá því með fullu öryggi, þá 

skal á skipinu, sem ætlar að sigla 
uppi og framhjá, láta þá fyrirætlun 
í ljós með viðeigandi hljóðmerki, 
eins og mælt er fyrir um í Í. grein 
c-liðar 34. reglu. Sé fallist á framúr- 
siglingu, skal á skipinu, sem sigla á 
fram úr, gefa rétt hljóðmerki, eins 
og ákveðið er í 2. grein c-liðar í 34. 
reglu, og gera viðhlítandi ráðstaf- 
anir til að sigla megi framhjá skip- 
inu með fullu öryggi. Ef nokkur 
vafi er á því, getur sama skip gefið 
frá sér hljóðmerki eins og kveðið 
er á um Í d-lið 34. reglu. 
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2. Regla þessi leysir ekki þann, sem 
siglir fram úr, undan ákvæðum 13. 

reglu. 
Skip, sem nálgast bugðu eða svæði í 
þröngu sundi eða ál, þar sem önnur 
skip geta verið í hvarfi, skal sigla með 
sérstakri árvekni og varúð og gefa 
viðeigandi hljóðmerki, eins og mælt 
er fyrir í e-lið 34. reglu. 
Sérhvert skip skal, svo fremi aðstæður 
hverju sinni leyfa, forðast að varpa 

akkeri í þröngu sundi. 

10. regla 

Afmarkaðar og aðskildar siglingaleiðir. 

a) 

b) 

ce) 

d) 

Regla þessi mælir fyrir um siglingar 
á afmörkuðum, aðskildum siglinga- 

leiðum, sem Alþjóðasislingamálastofn- 
unin hefur sett ákvæði um. 
Skip, sem siglir innan afmarkaðra, að- 

skilinna siglingaleiða skal: 

1. sigla innan afmarkaðrar leiðar, 
sem við á, og í þá höfuðátt, sem 
umferð skipa er stefnt innan leiðar- 
marka; 

halda sig eftir því sem framast er 
unnt frá sjálfum leiðarmörkunum 
og svæðum, sem afmarka umferð- 
arleiðir; 
sigla að jafnaði inn á afmarkaða 
siglingaleið eða út úr henni við 
enda leiðarinnar. Þegar siglt er frá 
hlið inn á afmarkaða siglingaleið 
eða út úr henni, skal það gert undir 
cins litlu horni, miðað við höfuð- 

stefnu leiðarinnar, og framkvæm- 
anlegt er. 

Eftir því sem framast er unnt, skal 
forðast að sigla skipi yfir afmarkaða 
siglingaleið, en ef nauðsyn ber til, þá 
skal fara yfir leiðina í stefnu, er mynd- 
ar sem næst rétt horn við höfuðstefnu 
hinnar afmörkuðu siglingaleiðar. 
Á afmörkuðum, aðskildum siglinga- 

leiðum með ströndum fram má umferð 
skipa, sem eiga leið yfir þær, að jafn- 
aði ekki beinast skemmsta veg yfir 
umferðarleið, þegar umferðin getur 
hættulaust fylgt réttri umferðarstefnu 
þeirrar aðgreindu leiðar, sem næst 
liggur.
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ce) Að jafnaði má ekki sigla skipi yfir 

ið) 

J) 

svæði, sem skilur að umferðarleiðir, 
né heldur má sigla yfir markalínur, 
nema því aðeins að skipið ætli að sigla 
þvert yfir leiðina. 
Undantekning er þó gerð: 
1. þegar um bráða hættu er að ræða, 

sem komast verður hjá; 
2. við fiskveiðar á svæði, sem skilur 

að umferðarleiðir. 
Á siglingu við endamörk afmarkaðra, 
aðskilinna siglingaleiða skal gæta sér- 
stakrar varúðar. 
Eftir því sem framast er unnt skal 
komist hjá að varpa akkeri á afmark- 
aðri, aðskilinni siglingaleið eða í nánd 
við endamörk leiðarinnar. 
Skip, sem siglir ekki eftir afmarkaðri, 
aðskildri siglingaleið, skal halda sig 
eins fjarri leiðinni og unnt er. 
Skip að fiskveiðum má ekki trufla 
ferðir skipa, sem sigla eftir afmark- 

aðri siglingaleið. 
Skip, sem er styttra en 20 metrar, eða 

seglskip má ekki hindra örugga sigl- 
ingu vélskips á afmarkaðri siglinga- 
leið. 

1I. hluti — Sigling skipa, sem eru 

í sjónmáli hvert frá öðru. 

11. regla 

Notkun. 

Reglur í þessum hluta eiga við skip, 
sem eru Í sjónmáli hvert frá öðru. 

12. regla 

Seglskip. 

a) Þegar tvö seglskip nálgast hvort annað, 
LA 

Þannig að hætta er á árekstri, skulu 

þau víkja hvort fyrir öðru eftir þeim 
reglum, sem nú skal greina. 
1. þegar þau hafa vind á gagnstæð 

borð, skal það skipið, sem hefur 
vindinn á bakborða, víkja fyrir 
hinu; 
þegar bæði hafa vind á sama borð, 
skal það skipið, sem áveðurs siglir, 
víkja fyrir hinu, sem í hléi siglir; 
ef skip sést til kulborða frá segl- 
skipi, sem hefur vind á bakborða, 
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og ekki er hægt að ákvarða með 
fullri vissu, hvort skipið til kuls 
hefur vindinn á bakborða eða 
stjórnborða, þá skal víkja fyrir 
því. 

Með orðinu „áveðurs“ í þessari grein 
er átt við það borðið, sem er gagn- 
slælt því, sem stórseglið er haft í, eða 

- sé um rásiglt skip að ræða — gagn- 
slætt því borði, sem stærsta stagseglið 
eða gaffalseglið er haft í. 

13. regla 

Siglt fram úr skipi. 

Sérhvert skip, sem siglir fram úr 
öðru skipi, skal víkja fyrir því, án 
tillits til þess, sem annars segir Í regl- 
um þessa kafla. 
Skip telst sigla fram úr öðru skipi, 
ef það nálgast það úr átt, sem er meira 
en 22,5 gráður aftan við þverskips- 
stefnu þess, þ.e.a.s. í þeirri afstöðu, 
miðað við skipið, sem siglt er fram úr, 
að um nóttu mundi aðeins sjást skut- 
ljós þess, en hvorugt hliðarljósa. 
Þegar ekki er unnt að ákvarða með 
vissu, hvort eigið skip teljist sigla 
fram úr öðru skipi, þá skal álíta, að 
svo sé, og haga siglingu samkvæmt 
þvi. 
Ekki skal nein breyting, er síðar verð- 
ur á innbyrðis afstöðu þessara tveggja 
skipa, valda því, að skipið, sem siglir 
fram úr, falli undir ákvæði í reglum 

þessum um skip, er leiðir þeirra liggja 
á mis, né leysa það undan þeirri skyldu 
að halda sig frá skipi því, sem siglt er 
fram úr, uns komið er alveg fram- 
hjá því á frían sjó. 

14. regla 

Skip, sem sigla gagnstæðar stefnur. 

Þegar tvö vélskip mætast á gagnstæðri 
eða því nær gagnstæðri stefnu, svo að 
hætt er við árekstri, skulu bæði víkja 
til stjórnborða, svo að þau komist 
hvort fram hjá öðru á bakborða. 

Telja verður, að þetta eigi við, þegar 
skip sést beint framundan eða því nær 
beint framundan. Að nóttu mundi þá 
sigluljós skipsins bera saman eða því 

A 3
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sem næst og/eða bæði hliðarljósin 
sjást, en að degi til væri afstaða skips- 
ins tilsvarandi. 
Þegar ekki er unnt að ákvarða með 
vissu, hvort skip séu í þeirri afstöðu, 
sem að framan greinir, skal álíta, 
að svo sé, og haga siglingu Í samræmi 
við það. 

c) 

15. regla 

Þegar leiðir skerast. 

Þegar tvö vélskip stefna þannig, að 
leiðir þeirra liggja á mis, og hætt er við 
árekstri, skal það skipið víkja, sem hefur 
hitt á stjórnborða, og skal, ef aðstæður 
leyfa, forðast að fara fyrir framan hitt 

skipið. 

16. regla 

Stjórntök skips, sem víkur. 

Skip, sem á að víkja fyrir öðru skipi, 
skal eftir því sem framast er unnt og í 
tæka tíð beita stjórntökum, sem um mun- 

ar og duga til að víkja og veita nóg rúm. 

17. regla 

Stjórntök skips, sem halda skal stefnu 

og ferð óbreyttri. 

a) 1. Þegar annað tveggja skipa á að 
víkja, skal hitt halda stefnu sinni 

og ferð óbreyttri. 
Á skipi sem halda skal stefnu og 
ferð óbreyttri, má samt sem áður 

grípa til eigin stjórntaka til að af- 
stýra árekstri, jafnskjótt og ljóst 
er, að um borð í skipi því, sem átti 
að víkja, eru ekki gerðar viðhlit- 
andi ráðstafanir til þess samkvæmt 
reglum þessum. 

Þegar skip það, sem halda skal stefnu 
og ferð óbreyttri, er af einhverjum 
ástæðum komið svo nærri, að ekki 

verður komist hjá árekstri með því 
einu, sem skipið er átti að víkja gerir 
til þess, skal hið fyrrnefnda grípa til 
hverra þeirra úrræða, sem best geta 
afstýrt árekstri. 
Ef vélskip fylgir 2. grein a-liðar þess- 
arar reglu til að afstýra árekstri við 
annað vélskip, er leiðir þeirra lHggja 

b) 

c) 
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á mis, skal það, ef aðstæður leyfa, 
ekki breyta stefnu til bakborða, þesar 
vikið er fyrir skipi, sem það hefur á 
bakborðshlið. 
Regla þessi leysir ekki skipið, sem á 
að víkja úr leið, undan þeirri skyldu 

sinni. 

d) 

18. regla 

Gagnkvæmar skyldur skipa. 

Komi ekki annað fram í 9., 10. og 13. 

reglu, gilda eftirfarandi ákvæði: 
a) Vélskip, sem er laust, skal víkja fyrir: 

1. stjórnvana skipi; 

2. skipi með takmarkaða  stjórn- 
hæfni; 

3. skipi að fiskveiðum; 

4. seglskipi. 

b) Seglskip, sem er laust, skal víkja 
fyrir, 
1. stjórnvana skipi; 
2. skipi með takmarkaða  stjórn- 

hæfni; 

3. skipi að fiskveiðum. 

c) Skip að fiskveiðum, sem er laust, skal 
eftir því sem framast er unnt víkja 
fyrir: 

I. stjórnvana skipi; 
2. skipi með takmarkaða 

hæfni. 

Sérhvert skip, annað en stjórnvana 
skip eða skip með takmarkaða 
stjórnhæfni, skal, eftir því sem að- 
stæður leyfa, forðast að tálma ör- 
ugga leið skips, sem er bagað vegna 
djúpristu og sýnir ljós- eða dag- 
merki, sem um getur í 28. reglu. 
Skip, sem er bagað vegna djúp- 
ristu, skal sigla með sérstakri 
varúð, og taka fullt tillit til hinna 
sérstöku aðstæðna skipsins. 

Sjóflugvél á sjó skal að jafnaði halda 
sig fjarri öllum skipum og forðast að 
hindra siglingu þeirra. Við þær aðstæð- 
ur, að hætta er á árekstri, skal sjó- 

flugvél þó fara að reglum þessa kafla. 

stjórn- 

e)
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Il. hluti — Stjórn og sigling skipa, 

þegar dregur úr skyggni. 

19. regla 

Stjórn og sigling skipa í takmörkuðu 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

skyggni. 

Regla þessi á við um skip, sem eru 
ekki í sjónmáli hvert frá öðru, þegar 

siglt er á eða nærri svæði, þar sen 
skvggni er takmarkað. 

Sérhvert skip skal sigla með öruggri 
ferð, sem er miðuð við aðstæður og 
ástand hverju sinni vegna takmarkaðs 
skyggnis. Vélskip skal hafa vélar sín- 
ar viðbúnar tafarlausri sangskiptingu. 

Þegar fara skal eftir reglum I. hluta 
þessa kafla, skal á hverju skipi taka 
fullt tillit til aðstæðna og ástands 
hverju sinni vegna  takmarkaðs 
skyggnis. 

Þegar aðeins verður vart nærveru 
annars skips í ratsjá, skal ganga úr 
skugga um, hvort skipin muni nálgast 
hvort annað um of og/eða hvort hætta 
sé á árekstri. Ef svo er, skal í tæka 

líð gera ráðstafanir til að auka fjar- 
lægð milli skipanna og afstýra 
árekstri. Ef breytt er um stefnu við 
þau stjórntök, skal eftir því sem fram- 

ast er unnt komast hjá: 
1. að breyta stefnu til bakborða fyrir 

skipi, sem er framan við þver- 
skipsstefnu, nema breytt sé stefnu 
fyrir skipi, sem siglt er fram úr; 

að breyta stefnu í átt að skipi, 
sem er þvert eða aftan við þver- 
skipsstefnu. 

Þegar þokumerki heyrast frá skipi, 
sem virðist vera framan við þvert, eða 

óumflýjanlegt er að nálgast um of 
annað skip, sem er framan við þvert, 
skal sett á minnstu ferð, sem halda má 

óbreyttri stefnu með. Þetta á við, 
nema því aðeins að ekki sé talin hætta 
á árekstri. Ef nauðsyn krefur, skal 
stöðva skipið alveg og í öllum tilvik- 
um skal sigla með ítrustu varkárni, 
þar til hætta á árekstri er liðin hjá. 
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KAFLI C — LJÓS OG DAGMERKI 

20. regla 

Notkun. 

Fylgja skal reglum þessa kafla, hvern- 
ig sem viðrar. 
Reglunum um siglingaljós skal fylgja 
frá sólarlagi til sólaruppkomu, og má 
á þessum tíma engin önnur ljós hafa, 

sem unnt er að rugla saman við hin 
lögboðnu siglingaljós og gera erfiðara 
að greina þau eða draga úr glöggum 
einkennum þeirra eða torvelda góða 
útsýn frá skipinu. 
Á skipum, sem eru búin þeim ljósum, 
sem fyrirskipuð eru í þessum reglum, 
skal einnig hafa ljósin frá sólarupp- 
komu tl sólseturs í takmörkuðu 
skyggni, og þau má alltaf sýna, þegar 
það er álitið nauðsynlegt. 
Reglum um dagmerki skal fylgja að 
deginum. 
Siglingaljós og dagmerki þau, sem 
mælt er fyrir að nota og lyst er í regl- 
unum, skulu vera í samræmi við þau 
fyrirmæli, sem eru gefin í Í. viðauka 

í þessum alþjóðlegu siglingareglum. 

21. regla 

Skilgreiningar. 

„ðSigluljós“ er hvítt ljós, sem er í og 
yfir langskurðarfleti skips og varpar 
samfelldri birtu á 225 gráðu boga af 
sjóndeildarhringnum. Sigluljósi skal 
þannig komið fyrir, að það lýsi beint 
fram og til hliðar 22,5 gráður aftur 
fyrir þverskipsstefnu á hvorri hlið 
skipsins. 
„Hliðarljós“ er grænt ljós á stjórn- 

borðshlið og rautt ljós á bakborðs- 
hlið og varpi ljósin hvort um sig sam- 
felldri birtu á 112,5 gráðu boga af 
sjóndeildarhringnum. Þeim sé þannig 

komið fyrir, að ljósið lýsi beint fram 
og til hliðar 22,5 gráður aftur fyrir 
þverskipsstefnu á hvorri hlið eftir því 

sem við á. Á skipi, sem er styttra en 
20 metrar, má hafa hliðarljósin í einu 
samsettu ljóskeri, sem er í langskurð- 
arfleti skipsins.
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ce) „Skutljós“ er hvítt ljós, sem er komið 
fyrir eins nærri skut skipsins og unnt 
er og varpar samfelldri birtu yfir 135 
gráðu boga af sjóndeildarhringnum; 
þannig að ljósið lýsi beint afiur og 
67,5 gráður á hvora hlið skipsins. 

d) „Dráttarljós“ er gult ljós, sem lýsir 
eins og skutljósið, sem skilgreint er í 
c-lið þessarar reglu og er komið fyrir 
á sama hátt. 

e) „Hringljós“ er ljós, sem varpar sam- 
felldri birtu á 360 gráðu boga sjón- 
deildarhringsins. 

f) „Blossaljós“ er ljós, sem blossar með 

reglulegu millibili og með tíðni, sem 
er 120 blossar eða fleiri á hverri min- 
útu. 

22. regla 

Langdrægni siglingaljósa. 

Ljós, sem kveðið er á um að hafa uppi 
í reglum þessum, skulu hafa þann ljós- 
styrk, sem tilgreindur er í 8. hluta 1. 
viðauka við reglurnar. Ljósin skulu að 
minnsta kosti vera sýnileg þá vegalengd 
er hér greinir: 

a) Á skipum, sem eru 50 metrar á lengd 
eða lengri: 
— sigluljós sjáist 6 sjómílur; 
—- hliðarljós sjáist 3 siómíilur; 
— skutljós sjáist 3 sjómílur; 
— dráttarljós sjáist 3 sjómílur; 
— hvítt, rautt, grænt eða gult hring- 

ljós sjáist 3 sjómílur. 

b) Á skipum, sem eru 12 metrar eða 

lengri, en styttri en 50 metrar: 
— sigluljós sjáist 5 sjómílur, nema á 

skipum, sem eru styttri en 20 
metrar lýsi ljósið 3 sjómílur; 

— hliðarljós sjáist 2 sjómílur; 
— skutljós sjáist 2 sjómílur; 
—- dráttarljós sjáist 2 sjómílur; 
— hvitt, rautt, grænt eða gult hring- 

ljós sjáist 2 sjómílur. 

c) Á skipum, sem eru styttri en 12 metrar: 
—- sigluljós sjáist 2 sjómilur; 
—- hliðarljós sjáist 1 sjómilu; 
— skutljós sjáist 2 sjómílur; 
— dráttarljós sjáist 2 sjómílur; 
— hvítt, rautt, grænt eða gult hring- 

ljós sjáist 2 sjómílur. 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 
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23. regla 

Véiskip, sem er laust. 

Vélskip, sem er laust, skal hafa uppi: 
1. sigluljós fram á; 
2. annað sigluljós aftar og ofar en 

sigluljósið fram á. Skip, styttri en 
ö0 metrar, eru ekki skyld að hafa 
þetta ljós, en mega hafa það; 

3. hliðarljós; 
4. skutljós. 
Svifskip, sem fer á loftpúða yfir sjó- 
inn og án nokkurs særýmis, skal auk 
þeirra siglingaljósa, sem kveðið er á 
um að hafa í a-lið þessarar reglu, hafa 

uppi gult blossaljós, sem sést hvaðan 
sem litið er. 
Á vélskipi, sem er styttra en 7 metrar 
og fer með 7 sjómilna hámarkshraða 
á klukkustund, má hafa uppi hvítt 
hringljós í stað ljósa þeirra, sem kveð- 
ið er á um Í a-lið þessarar reglu. Þetta 
skip skal einnig hafa uppi hliðarljós, 
ef það er framkvæmanlegt. 

24. regla 

Skip, sem draga önnur skip 

eða ýta þeim. 

„Vélskip“ sem dregur annað skip, 
skal hafa uppi: 
1. tvö sigluljós fram á skipinu og 

sé annað lóðrétt upp af hinu; koma 
þessi ljós í stað þess, sem kveðið 

er á um í Í. grein a-liðar í 23. 
reglu; þrjú sigluljós, lóðrétt hvert 
upp af öðru, þegar lengd skipa- 
lestar í drætti, mælt frá skut skips- 
ins, sem dregur, til afturenda skips- 

ins, sem dregið er, verður yfir 200 
metra; 

2. hliðarljós; 
3. skutljós; 

dráttarljós, lóðrétt ofan við skut- 

ljósið; 
5. tígullaga dagmerki, þar sem best 

verður séð, þegar lengd skipalest- 
ar í drætti er yfir 200 metra. 

Þegar skip, sem ýtir, og annað, sem 
ýtt er áfram, eru fast tengd í eina 
samsetta heild, þá skal líta á þau sem 
eitt vélskip, og hafa skal uppi ljós, 
sem mælt er fyrir um í 23. reglu.



26. febrúar 1975. 

Þegar vélskip ýtir öðru skipi áfram 
eða dregur það sér við hlið í öðrum 
tilvikum en þeim, að um samsetta 
heild sé að ræða, þá skal skipið hafa 
uppi þessi ljós: 

tvö sigluljós fram á skipinu, ann- 

að lóðrétt upp af hinu, og koma 
þau í stað ljóssins, sem lýst er í 
Í. grein a-liðar í 23. reglu; 

2. hliðarljós; 
3. skutljós. 

Þegar a- og e-liður þessarar reglu á 
við vélskin, þá skal það ennfremur 
hlíta 2. grein a-liðar í 23. reglu. 
Á skipi eða öðru því, sem dregið er, 
skal hafa uppi: 
1. hliðarljós; 
2. skutljós; 
3. tígullaga dagmerki, bar sem best 

verður séð, þegar lengd skipalest- 
ar Í drætti verður yfir 200 metra. 

Ef fleiri skip eru dregin við hlið 
dráttarskips, eða þeim er ýtt saman 
hlið við hlið, þá skulu skipin sýna 
ljós eins og um eitt skip væri að 
ræða; 

1. skip, sem ýtt er áfram og ekki er 
hluti samsettrar heildar, skal hafa 
hliðarljósin fram á skipinu; 

2. skip, sem dregið er við hlið drátt- 
arskips, skal hafa uppi skutljós os 
fram á skipinu hliðarliós. 

Sé af gildri ástæðu óframkvæmanlest 
á skipi eða öðru því, sem dregið er. 
að hafa uppi ljós þau, sem kveðið er 
á um að sýna í e-lið bessarar regln, 
þá skal sera allar hugsanlegar ráð- 
stafanir til að lýsa upp skipið eða það, 
sem dregið er. Annars skal að minnsta 
kosti gera viðvart um að verið sé með 

ljóslaust skin eða annað í drætti. 

25. regla 

Seglskip, sem er laust, og 

farkostir undir árum. 

Seglskip, sem er laust, skal hafa uppi: 
1. hliðarljós: 
2. skutljós. 

Á seglskipi, sem er styttra en 19 
metrar, má hafa ljós þan, sem mælt 
er fyrir um í a-lið þessarar reglu, í 

Nr. 7. 

einu samsettu ljóskeri, á eða nærri 

siglutoppi, þar sem það sést best. 

Á seglskipi, sem er laust, má auk 
beirra ljósa, sem kveðið er á um í a- 
lið, hafa uppi, á eða nærri siglutoppi, 
tvö hringljós, annað lóðrétt upp af 
hinu. Efra ljósið skal vera rautt og 
neðra ljósið grænt. Hringljósin má þó 
ekki hafa uppi með samsetta ljósker- 
inn, sem heimilað er í b-lið reglunn- 

ar. 

d) 1. Á seglskipi, sem er styttra en 7 
melrar, skal hafa uppi ljósin, sem 
kveðið er á um í a- eða b-lið, ef 
slíkt er framkvæmanlegt. Ef segl- 
skipið hefur ekki uppi þessi ljós, 
skal raflugt eða tendrað ljósker, 
sem sýnir hvítt ljós, vera tiltækt 
og skal því brugðið upp í tæka 
tíð til að hindra árekstur. 

2. Á farkosti undir árum má hafa 
uppi þau ljós, sem seglskip á að 

hafa eftir reglunum, en ef þau 
ljós eru ekki sýnd, skal raflust 

eða tendrað ljósker, sem sýnir hvítt 
ljós, vera tiltækt, og skal því brugð- 
ið upp í tæka tíð til að hindra 
árekstur. 

e) Á skipi undir seglum, sem jafnframt 
er knúið vélarafli, skal fram á skip- 

inu, þar sem best verður séð, hafa 
uppi keilu og vísi oddur keilunnar 
niður. 

26. regla 

Fiskiskip. 

Skip að fiskveiðum, hvort sem það er 
laust eða liggur við akkeri, skal að- 
eins hafa uppi þau ljós og merki, 
sem kveðið er á um í þessari reglu. 
Skip að togveiðum, þ. e. skip, sem dresg- 
ur vörpu eða annað veiðarfæri í sjó, 

skal hafa uppi: 
1. tvö hringljós, annað lóðrétt upp af 

hinu; efra ljósið skal vera grænt og 
neðra ljósið hvítt, eða dagmerki, 
sem er tvær keilur, önnur lóðrétt 
upp af hinni, og snúi topparnir 
saman; á skipi, styttra en 20 melr- 
ar, má Í stað þessa dagmerkis hafa 
uppi körfu;



c) 

d) 

e) 

a) 

b) 

sigluljós, aftar og ofar en græna 
hringljósið; á skipi, styttra en 50 
metrar, er ekki skylt að hafa uppi 
þetta ljós, en það má hafa; 
hliðarljós og skutljós, þegar það er 
á ferð, auk þeirra ljósa, sem á að 
hafa uppi eftir þessum lið. 

Skip að fiskveiðum, annað en skip að 
{ogveiðum, skal hafa uppi: 
1. tvö hringljós, annað lóðrétt upp af 

hinu; efra ljósið skal vera rautt 
og neðra ljósið hvítt, eða dagmerki, 
sem er tvær keilur, önnur lóðrétt 

upp af hinni og þannig að topp- 

arnir snúi saman; á skipi, styttra 
en 20 metrar, má í stað þessa dags- 

merkis hafa uppi körfu; 
hvítt hringljós eða keilu, þegar 
veiðarfæri í sjó ná lengra en 150 
metra í lárétta stefnu frá skipinu, 
og snúi toppur keilunnar upp og Í 
þá átt, sem veiðarfærið liggur; 
hliðarljós og skutljós, þegar það 
er á ferð, auk þeirra ljósa, sem 

kveðið er á um að hafa uppi í 
þessum lið. 

Á skipi að fiskveiðum, rétt í námunda 
við önnur skip, má auk þess hafa uppi 
þau viðbótarmerki, sem lýst er í 1. 
viðauka við þessar reglur. 
Þegar skip er ekki að fiskveiðum, má 
ekki hafa uppi þau ljós eða dasmerki, 
sem kveðið er á um að sýna í þessari 
reglu, heldur aðeins þau ljós og das- 
merki, sem jafnlöng skip eiga að sýna. 

27. regla 

Stjórnvana skip og skip með 

takmarkaða stjórnhæfni. 

Stjórnvana skip skal hafa uppi: 
1. tvö rauð hringljós, annað lóðrétt 

upp af hinn, og þar sem þau sjást 
best; 
tvær kúlur eða áþekk dagmerki, 
annað lóðrétt upp af hinu, og þar 
sem þau sjást best; 
hliðarljós og skutljós, þegar skipið 
er á ferð, auk þeirra ljósa, sem á 

að hafa uppi eftir þessum lið. 
Skip með takmarkaða stjórnhæfni, 
nema skip við slæðinsu tundurdufla, 
skal hafa uppi: 
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1. þrjú hringljós, lóðrétt hvert upp 
af öðru, og þar sem þau sjást best. 

Efsta og neðsta ljósið skal vera 
rautt, en miðljósið hvítt; 

sem dagmerki þrjú tákn, lóðrétt 

hvert upp af öðru og þar sem best 
verður séð. Efsta og neðsta merkið 
á að vera kúla, en miðmerkið tígul- 
laga; 

sisluljós, hliðarljós og skutljós, 
þegar það er á ferð, auk þeirra 
ljósa, sem á að hafa uppi eftir 1. 

grein þessa liðar; 
ljós eða dagmerki þau, sem mælt 
er fyrir um í 30. reglu, þegar legið 
er við akkeri, auk ljósa og dag- 
merkja, sem kveðið er á um að 
sýna í 1. og 2. grein þessa liðar. 

Skip, sem dregur önnur skip við 
þannig aðstæður, að það getur ekki 
vikið frá stefnu sinni, skal auk ljósa 
eða dagmerkja, sem kveðið er á um 
að sýna í Í. og 2. grein b-liðar þess- 
arar reglu, hafa uppi þau ljós eða 
dagmerki, sem á að hafa eftir a-lið 
24. reglu. 

Dýpkunarskip eða skip við neðan- 
sjávarvinnu, sem hefur takmarkaða 

stjórnhæfni, skal hafa uppi þau ljós 
eða dagmerki, sem kveðið er á um Í 
b-lið þessarar regln; er skipið mætir 
hindrun, skal það ennfremur hafa 

uppi: 
1. tvö rauð hringljós, annað lóðrétt 

upp af hinu, eða tvær kúlur, önnur 
lóðrétt upp af hinni, sem sýna á 
hvora hlið hindrunin er; 

2. tvö græn hringljós, annað lóðrétt 
upp af hinu, eða tvö tígullaga 
merki, annað lóðrétt upp af hinu, 
sem sýna á hvora hlið önnur skip 

geta siglt framhjá; 
3. sigluljós, hliðarljós og skutljós, 

þegar það er á ferð, auk þeirra 
ljósa, sem á að hafa uppi eftir 

Þessum lð; 

4. þegar skip, er þessi grein á við, 
liggur við akkeri, skal það hafa 
uppi ljós og dagmerki, sem kveðið 
er á um að sýna í Í. og 2. grein 
þessa liðar, í stað ljósa eða das- 
merkja, sem lýst er í 30. reglu.



26. 

e) 

h) 

febrúar 1975. 

Þegar stærð skips, er hefur kafara 

utanborðs, veldur því, að óframkvæm- 

anlegt er að hafa uppi þau dagmerki, 
sem kveðið er á um í d-lið þessarar 
reglu, þá skal þess í stað sýna stíft 
spjald með nákvæmri mynd af al- 

þjóðafánanum A. Spjaldið skal ekki 
vera lægra en einn metri á hæð og 
þess skal gætt, að það sjáist hvaðan 
sem litið er. 
Skip, sem slæðir tundurdufl, skal auk 
ljósa, sem kveðið er á um í 23. reglu, 

að vélskip skuli sýna, hafa uppi þrjú 
sræn hringijós eða þrjár kúlur. Eitt 
þessara ljósa eða dagmerkja skal vera 
á eða nálægt húni framsiglu og eitt 
á hvorum enda framrár. Ljósin eða 
kúlurnar merkja, að hættulegt sé fyrir 
önnur skip að koma nær en 1000 
metra frá skut tundurduflaslæðarans 
eða nær en 500 metra á hvora hlið 
hans. 
Á skipum, sem eru styttri en 7 metrar. 
er ekki skylt að hafa uppi þan ljós, 
sem fyrirskipað er að sýna í þessari 
reglu. 
Ljós og dagmerki, sem á að hafa uppi 
eftir þessari reglu, eru ekki merki 
skipa, er þarfnast aðstoðar og eru í 
sjávarháska. Neyðarmerkjum er lýst 
í TV. viðauka þessara alþjóðlegu sigl- 
ingareglna. 

28. regla 

Skip böguð vegna djúpristu. 

Skip, sem er bagað vegna djúpristu. 
má auk ljósa þeirra, sem mælt er fyrir 
um í 23. reglu, að vélskip skuli sýna, hafa 
uppi, þar sem best verður séð, þrjú ranð 
hr ingljós, lóðrétt hvert npp af öðru eða 

sívalning. 

a) 

29. regla 

Hafnsöguskip. 

Skip, sem gegnir hafnsöguerindum, 
skal hafa uppi: 
1. tvö hringljós á eða nærri siglu- 

toppi, annað lóðrétt upp af hinu: 
efra ljósið skal vera hvítt, neðra 

ljósið rautt; 
2. auk þess hliðarljós og skutljós, 

þegar það er laust; 
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3. akkerisljós eða kúlu, þegar legið 
er við akkeri, auk ljósanna, sem 
lýst er í 1. grein. 

Á hafnsöguskipi, sem gegnir ekki leið- 
söguerindum, skal hafa uppi sömu 
ljós eða dagmerki og sams konar skip 

jafnlöng eiga að hafa uppi. 

30. regla 

Skip, sem liggja við akkeri eða 

standa á grunni. 

Skip, sem liggur við akkeri, skal hafa 
uppi, þar sem best verður séð: 
1. hvitt hringljós eða kúlu framan til 

á skipinu; 
2. annað hvítt hringsljós á eða nærri 

skut og lægra en ljósið, sem kveðið 
er á um í Í. grein. 

Skip, sem er styttra en 50 metrar, má 
í stað ljósanna, sem mælt er fyrir um 

í a-lið, hafa uppi hvítt hringljós, þar 
sem best verður séð. 
Þegar skip, sem er 100 metrar á lengd 
eða lengra, liggur við akkeri, þá skal 
jafnframt lýsa upp þilför þess með 
vinnuljósum þeim, sem um borð eru, 

eða öðrum jafngildum ljósgjöfum. 
Önnur skip, sem liggja við akkeri, má 
lýsa upp á sama hátt. 
Skip, sem stendur á grunni, skal hafa 
uppi þau ljós, sem mælt er fyrir um 
að sýna Í a- og b-lið þessarar reglu, 
og auk þess, þar sem best verður séð: 
Í. tvö rauð hringljós, annað lóðrétt 

upp af hinu; 
Þrjár kúlur, hver lóðrétt upp af 
annarri. 

Á skipi, styttra en 7 metrar, er ekki 
skylt að hafa uppi ljós eða dagmerki, 
sem kveðið er á um að sýna í a-, b- 

eða d-lið þessarar reglu, þesar skipið 
liggur við akkeri eða stendur á grunni 
annars staðar en í eða nálægt þröngu 
sundi eða ál, eða á akkerislegu eða 
þar sem er almenn umferð skipa. 

2. 

31. regla 

Sjóflugvélar. 

að Þegar óframkvæmanlegt reynist 
hafa uppi ljós og dagmerki á sjóflugvél, 
með þeim einkennum, lögun og staðsetn-
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ingu, sem krafist er í reglum þessa kafla, 
þá skal flugvélin hafa uppi ljós og das- 
merki, sem fara eins nærri hinum réttu 
einkennum og staðsetningu og framast er 
unnt. 

KAFLI D — HLJÓÐ- OG LJÓSMERKI 

32. regla 

Skilgreiningar. 

a) „Flauta“ er sérhvert hljóðgefandi 

tæki, sem getur gefið frá sér þan hljóð, 
sem á að gefa, og fullnægir þeim sér- 
stöku kröfum, sem eru settar fram 

í II. viðauka við siglingareglurnar. 
b) „Stutt hljóð“ merkir hljóð, sem varir 

í um það bil eina sekúndu. 
c) „Langt hljóð“ merkir hljóð, sem varir 

í fjórar til sex sekúndur. 

33. regla 

Tæki til hljóðmerkjagjafa. 

a) Skip, sem er 12 metrar á lengd eða 
lengra, skal búið flautu og skips- 
klukku. Skip, sem er 100 metrar á 

lengd eða lengra, skal auk þess 
vera búið málmtrumbu og verði hljóm- 

ur hennar og hljóð ekki tekið 
fyrir klukknahringingu. Skipsflautan, 
klukkan og málmtrumban eiga að 
fullnægja þeim sérstöku kröfum, sem 

eru settar fram í TI. viðauka við 
siglingareglurnar. Í stað klukkunnar 

eða málmtrumbunnar má nota annað 
tæki, sem sefur sömu hljóðeinkenni 
og þau hvort um sig. Þess skal þó 
sætt, að ávallt sé unnt að gefa hin 

fyrirskipuðu hljóðmerki með handafli. 

b) Ekki er skylt að búa skip, sem er 
styttra en 12 metrar, hljóðstöfum 

þeim, sem kveðið er á um í a-lið. En 

ef skipið er ekki búið þessum tækjum. 
skal það hafa einhvern annan útbún- 
að, sem gefur frá sér fullnægjandi 

hljóð. 
34. regla 

Stjórntök og viðvörunarmerki. 

„ a) Þegar skip eru í sjónmáli hvert frá 
öðru, skal á vélskipi, sem er laust, og 
ef beitt er stjórntökum, sem heimiluð 

b) 

e) 

26. febrúar 1975. 

eru eða krafist er í reglum þessum, 
láta það í ljós með eftirfarandi hljóð- 
merkjum frá flautunni: 
— eitt stutt hljóð merkir: „Ég sný til 

stjórnborða“; 
— tvö stutt hljóð merkja: „Ég sný til 

bakborða“; 
— þrjú stutt hljóð merkja: „Ég læt 

vélina knýja aftur á bak“. 

Á hverju skipi má auk hljóðmerkja, 
sem lýst er í a-lið reglunnar, gefa 
ljósmerki, sem eftir atvikum eru end- 

urtekin á meðan stefnu skipsins eða 
ferð er breytt: 
1. Ljósmerki þessi skulu hafa svo- 

hljóðandi merkingu: 
— einn blossi merkir: „Ég sný til 

stjórnborða“; 
— tveir blossar merkja: „Ég sný 

til bakborða“; 
— þrír blossar merkja: „Ég læt 

vélina knýja aftur á bak“. 
2. Lengd hvers blossa skal vera um 

það bil ein sekúnda; Þilið milli 

blossanna skal einnig vera um það 
bil ein sekúnda og bil milli ljós- 
merkja, sem eru send hvert á eftir 
öðru, skal ekki vera styttra en 10 
sekúndur. 

3. Ef skipið er búið sérstöku ljóskeri 
til þessara merkjagjafa, skal það 
vera hvítt hringljós, sem sést að 
minnsta kosti í 5 sjómílna fjarlægð 
og skal það fullnægja þeim fyrir- 
mælum, sem eru sett í I. viðauka 
við reglurnar. 

Þegar skip eru í sjónmáli hvort frá 
öðru í þröngu sundi eða ál, gilda þess- 
ar reglur: 
1. Á skipi, sem ætlar að sigla fram 

úr öðru skipi, skal í samræmi við 

1. grein e-liðar í 9. reglu láta vita 
um fyrirhugaða framúrsiglingu 
með hljóðmerkjum frá flautunni: 

— tvö löng hljóð með eftirfarandi 
stuttu hljóði merkja: „Ég ætla 
að sigla fram úr vöður á stjórn- 

borða“; 
- tvö löng hljóð með eftirfar- 
andi tveimur stuttum hljóðum 

merkja: „Ég ætla að sigla fram 
úr yður á bakborða“.
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d) 

e) 
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2. Á skipi því, sem sigla á fram úr, 
skal í samræmi við 1. grein e-liðar 
í 9. reglu láta í ljós að fallist sé á 
framúrsiglingu með þessum hljóð- 
merkjum frá flautunni: 
— eitt langt hljóð, eitt stutt, eitt 

langt og eitt stutt hljóð; og skal 
gefa hljóðmerkin í þessari röð. 

Þegar skip eru í sjónmáli hvort frá 
öðru og nálgast hvort annað, en fyrir- 
ætlanir og sigling annars skipsins er 
af einhverjum ástæðum óskiljanleg 

stjórnendum hins, eða efast er um, að 

fullnægjandi ráðstafanir séu gerðar á 

hinu skipinu til að komast hjá árekstri, 
þá skal þegar í stað láta slíkar efa- 
semdir í ljós með því að blása hratt 

að minnsta kosti 5 stutt hljóð í flaut- 

una. Auk hljóðmerkisins má sýna ljós- 
merki, sem eru a.m.k. 5 stuttir bloss- 
ar, er lýsa hratt hver á eftir öðrum. 

Á skipi, sem nálgast bugðu eða svæði 
í sundi eða ál, þar sem önnur skip 
geta verið í hvarfi, skal gefa eitt langt 
hljóð. Á skipi, sem nálgast bugðuna 
eða hvarfið hinum megin frá, þar 
sem hljóðmerkið kann að heyrast, skal 
því svarað með öðru löngu hljóði. 

f) Ef skip eru búin flautum með meira 
en 100 metra innbyrðis fjarlægð, þá 
skal aðeins nota eina flautu til að 
gefa hljóðmerki vegna stjórntaka og 
til viðvörunar. 

35. regla 

Hljóðmerki í takmörkuðu skyggni. 

Á eða nærri svæði, þar sem skyggni 
er takmarkað, skal, hvort sem er á nóttu 
eða degi, sefa hljóðmerki þau, sem lýst 

er í þessari reglu, þannig: 

a) 

b) 

c) 

Á vélekipi, sem er á ferð, skal með 
2ja mínútna millibili í mesta lasi láta 
kveða við eitt langt hljóð. 
Á vélskipi, sem er laust, en hefur 
stöðvast og er ferðlaust, skal með 2ja 

mínútna millibili í mesta lagi láta 
kveða við tvö löng hljóð með um það 
bil 2ja sekúndna þögn á milli þeirra. 

Á stjórnvana skipi, skipi með tak- 
markaða stjórnhæfni, skipi, sem er 
bagað vegna djúpristu, seglskipi, skipi 

|)
 

d) 

e) 
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að fiskveiðum og skipi, sem dregur 
annað skip eða ytir því, skal í stað 
hljóðmerkja þeirra, sem fyrirskipað 
er að gefa í a- eða b-lið þessarar 
reglu, með 2ja mínútna millibili í 
mesta lagi sefa þrjú hljóð hvert á 
eftir öðru, sem sé eitt langt hljóð og 
á eftir því tvö stutt hljóð. 
Á skipi, sem dregið er, eða ef fleiri 
en eitt skip eru í eftirdragi, þá á síð- 
asta skipi í lestinni, ef það er mann- 
að, skal með 2ja mínútna millibili í 
mesta lagi gefa fjögur hljóð hvert á 
eftir öðru, sem sé eitt langt hljóð og 

á eftir því þrjú stutt. Þegar því verður 
við komið, skal gefa þetta hljóðmerki 
strax á eftir hljóðmerkjum dráttar- 
skipsins. 
Þegar skip, sem ýtir, og annað, sem 
ýtt er áfram, eru fast tengd í eina 
samsetta heild, þá skal líta á þau sem 
vélskip og gefa skal hljóðmerki þau, 
sem fyrirskipað er að gefa í a- eða 
b-lið þessarar reglu, eftir því sem 

við á. 

f) Á skipi, sem liggur við akkeri, skal 

FO
R 

með einnar mínútu millibili í mesta 
lagi hringja skipsklukkunni ótt og títt 
í um það Þil 5 sekúndur. Á skipum, 
sem eru 100 metrar á lengd eða lengri, 
skal hringja klukkunni fram á skin- 
inu, og strax á eftir klnkknahringins- 
unni skal berja málmtrumbu aftur á 
skipinu ótt og títt í um það bil 5 
sekúndur. Á skipi, sem liggur við 
akkeri, má auk þess sefa þrjú hlióð 
hvert á eftir öðru, sem sé eitt stutt, 

eitt langt og eitt stutt hljóð til að 
ara skip, sem nálgast, við stað skips- 
ins og hver hætta kunni að vera á 

árekstri. 

Á skipi, sem stendur á grunni, skal 
hringja klukkunni ótt og títt í um 

það bil 5 sekúndur, og ef þess er kraf- 

ist skal berja málmtrumbuna eins og 
kveðið er á um í f-lið þessarar reglu. 
Auk þess skal slá þriú, sérstök og 

greinileg högg á klukkuna strax á 
undan og eftir hverri klukknahring- 
ingu. Á skipi, sem stendur á grunni, 

má auk þess sefa önnur hljóðmerki 
með flautunni eftir því sem við á. 

A 4
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h) Á skipi, sem er styttra en 12 metrar, 
er ekki skylt að gefa ofangreind hljóð- 
merki. Ef slík hljóðmerki eru ekki 
gefin, skal með 2ja mínútna millibili 
í mesta lagi gefa einhver önnur 
sreinileg hljóðmerki. 
Á hafnsöguskipi, sem gegnir leiðsögu- 
erindum, má auk hljóðmerkja, sem 
kveðið er á um í a-, b- eða f-lið þess- 
arar reglu, sefa fjögur stutt hljóð til 
auðkenningar hafnsöguskipinu. 

I) 

36. regla 

Merki til að vekja á sér athygli. 

Á sérhverju skipi má sýna ljós eða 
sefa hljóðmerki, ef það telst nauðsynlegt 
til þess að vekja athygli áhafnar um 
borð í öðru skipi. Þessum ljós- eða hljóð- 
merkjum má þó ekki rugla saman við 
neitt af þeim merkjum, sem heimilað er 
að nota annars staðar í þessum siglinga- 
reglum. Einnig má beina ljóskastara í 
átt að hættunni, en þó þannig, að það 
lrufli ekki önnur skip. 

37. regla 

Neyðarmerki. 

Þegar skip er í sjávarháska og þarfn- 
ast aðstoðar, skal nota eða sýna þau 
merki, sem mælt er fyrir um í TV. við- 
auka við þessar reglur. 

KAFLI EF — UNDANÞÁGUR 

38. regla 

Undanbþágur. 

Sérhvert skip (eða flokkur skipa), sem 
lagður er kjölur að eða er á samsvarandi 

smíðastisi, áður en þessar alþjóðlegu 
siglingareglur taka gildi, má, svo fremi 

að skipið uppfylli kröfur í alþjóðasisl- 
ingareglum frá 1960, vera undanþesið að 

fylgja þessum alþjóðareglum varðandi 
ban atriði, sem hér greinir: 
a) Uppsetningu ljósa með þá lans- 

drægni, sem krafist er í 92. reglu. í 

allt að 4 ár frá þeim degi, að þessar 
siglingareglur taka gildi. 

h) Uppsetningu ljósa með þeim sérstöku 
litareinkennum, sem krafist er í 7. 
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hluta í I. viðauka við siglingaregl- 
urnar, í allt að 4 ár frá þeim degi, að 
þessar siglingareglur taka gildi. 
Tilfærsla siglingaljósa vegna breytinsa 
frá ensku máli í metrakerfi og notkun 
lengdarmála upp á heilan og hálfan 
metra er undanþegin um alla framtíð. 
Í. Tilfærsla á sigluljósi skipa, sem 

eru styttri en 150 metrar, vegna 
fyrirmæla í 3. kafla a) í 1. við- 

auka við reglurnar er undanþegin 
um alla framtíð. 
Tilfærsla sigluljósa skipa, sem eru 
150 metrar á lengd eða lengri, 
vegna fyrirmæla í 3. kafla a) í Í. 
viðauka við siglingareglurnar er 
undanþegin í allt að 9 ár frá þeim 
degi, er siglingareglur þessar taka 
gildi. 

Tilfærsla sigluljósa vegna fyrirmæla 
í 2. kafla b) í I. viðauka er undan- 
þegin í allt að 9 ár frá þeim degi, er 
þessar siglingareglur taka gildi. 

Tilfærsla hliðarljósa vegna fyrirmæla 
í 2. kafla sg) ogí3. kafla b) í I. viðauka 
er undanþegin í allt að 9 ár frá þeim 
degi, er þessar siglingareglur taka gildi. 

Fyrirmæli um hljóðmerkjatæki, sem 
kveðið er á um í III. viðauka, eru 
undanbegin framkvæmd í allt að 9 
ár frá þeim degi, er siglingareglur 
þessar taka gildi. 

d) 

e) 

s 
ja
 

S: 

I. Viðauki 

STAÐSETNING LJÓSA OG MERKJA 
SÉRSTÖK GERÐ ÞEIRRA OG LÖGUN 

1. Skilgreining. 

„Hæð upp frá bol skipsins“ merkir 
hæð upp frá efsta þilfari, sem nær stafna 
á milli. 

2. Lóðrétt staðsetning siglingaljósa og 

fjarlægð á milli þeirra. 

a) Á vélskipi, sem er 20 metrar á lengd 

eða lengra, skal koma sigluljósi fyrir 
sem hér segir: 

1. Fremra sigluljósið, eða ef einungis 
er haft uppi eitt sigluljós, þá það
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b 

Cc) 

d) 

) 

) 

) 

e) 

f) 

io
} 

h 

—
 

—
 

ljós, skal að minnsta kosti vera í 
6 metra hæð upp frá bol skipsins. 
Ef skipið er breiðara en 6 metrar, 
þá skal ljósið vera að minnsta 
kosti jafnmarga metra upp frá 
bol skipsins og breidd skipsins 
nemur. Sigluljósið þarf þó ekki að 
setja hærra en 12 metra upp frá 
bol skipsins. 
Þegar 2 sigluljós eru höfð uppi skal 
aftara ljósið vera að minnsta kosti 
4,5 metrum hærra en fremra ljós- 
ið, mælt í lóðlínu. 

Lóðrétt fjarlægð milli sigluljósa vél- 
skipa skal vera svo mikil, að aftara 
sigluljósið sjáist frá sjávarfleti í 1090 
metra fjarlægð frá stafni skipsins, og 
við eðlilegan stafnhalla ofan við 
fremra sigluljósið og aðgreint frá því. 

Sigluljósi vélskips, sem er 12 metra 
langt eða lengra, en styttra en 20 
metrar, skal komið fyrir a. m. k. í 2,5 
metra hæð ofan við borðstokk skips- 
ins. 

Efsta ljósið á vélskipi, sem er styttra 
en 12 metrar, má vera lægra en 2,5 
metra ofan við borðstokkinn. Þegar 
sigluljós er haft uppi auk hliðarljósa 
og skutljóss, skal sigluljósið samt vera 
að minnsta kosti einum metra hærra 
en hliðarljósin. 

Öðru tveggja eða einu þriggja siglu- 
ljósa, sem vélskip skulu hafa uppi, er 
þau draga annað skip eða ýta því, skal 
komið fyrir á sama stað og fremra 
sigluljósi vélskipa. 

Einu eða fleiri sigluljósum skal ætið 
komið fyrir ofan við og laust við 
önnur ljós og hindranir. 

Á vélskipi má ekki setja hliðarljós 
hærra yfir bol skipsins en sem nem- 
ur % af hæð fremra sigluljóssins. 
Hliðarljósin mega ekki vera svo lág, 
að þeim verði ruglað saman við Þþil- 
farsljós. 

Ef hliðarljósin eru í samsettu ljós- 

keri á skipi, sem er styttra en 20 
metrar, þá skulu hliðarljósin vera að 

minnsta kosti einn metra neðan við 

stgluljósið. 

Lo
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i) Þegar mælt er fyrir í siglingareglun- 

b) 

um að hafa uppi tvö eða þrjú ljós, 

lóðrétt hvert upp af öðru, skal fjar- 
lægð milli ljósanna vera sem hér 
segir: 

1. á skipi, sem er 20 metra langt eða 
lengra, skulu að minnsta kosti vera 

2 metrar á milli ljósanna. Neðra 

eða neðsta ljósið skal, nema hafa 
skuli uppi dráttarljós, vera að 
minnsta kosti 4 metra ofan við 
bol skipsins; 
á skipi, sem er styttra en 20 metrar, 
skal að minnsta kosti vera einn 
metri á milli ljósanna. Neðra eða 
neðsta ljósið skal, nema hafa skuli 
uppi dráttarljós, vera að minnsta 
kosti 2 metra ofan við borðstokk- 
inn; 

þegar þrjú ljós eru höfð uppi, skal 
vera jafnt bil á milli þeirra. 

Á skipi að fiskveiðum skal lægra 
hringljósið, er þau skip skulu hafa 
uppi, vera svo hátt ofan við hliðar- 
ljósin að nemi að minnsta kosti tvö- 
faldri fjarlægð milli hringljósanna. 

Þegar höfð eru uppi tvö akkerisljós, 
skal fremra ljósið vera að minnsta 
kosti 4,5 metrum ofar en aftara ljós- 

ið. Á skipi, sem er 50 metrar á lensd 
eða lengra, skal fremra akkerisljósið 
vera Í minnst 6 metra hæð ofan við 
bol skipsins. 

3. 

3. Lárétt staðsetning ljósa og 

fjarlægð á milli þeirra. 

Lárétt fjarlægð milli sigluljósa á skini, 
sem er skylt að hafa uppi tvö siglu- 
liós, skal vera að minnsta kosti hálf 
skipslengdin, en þarf þó ekki að vera 
lengri en 100 metrar. Fremra sigluljósi 
má ekki koma fyrir fjær stafni en 

sem nemur fjórðungi af lengd skips- 
ins. 

Á skipi, sem er 20 metrar á lengd eða 

lengra, skal ekki setja hliðarljósin 

framan við fremri sigluljósin. Hlið- 

arljósum skal komið fyrir á eða nærri 
hliðum skipsins.
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4. Nánari ákvarðanir um staðsetningu 

stefnuljósa á fiskiskipum, dýpkunarskip- 

um og skipum við neðansjávarvinnu. 

a) Ljósið, sem kveðið er á um að sýna 
i 2. grein c-liðar í 26. reglu og sýnir 
í hvaða átt veiðarfæri skips að fisk- 
veiðum liggur, skal vera að minnsta 
kosti í 2ja metra, en í mesta lagi í 
6 metra láréttri fjarlægð frá bæði 
rauða og hvíta hringljósinu. Ljós 
Þetta skal ekki vera hærra en hvíta 

hringljósið, sem mælt er fyrir að sýna 
í Í. grein c-liðar í 26. reglu, og ekki 
lægra en hliðarljósin. 
Ljós og merki, sem kveðið er á um 

að hafa uppi í 1. og 2. grein d-liðar 
í 27. reglu til að sýna á hvora hlið 
dýpkunarskips og skips, er vinnur 
við neðansjávarvinnu, hindrunin er 

og/eða á hvora hlið telst öruggt að 
sigla framhjá, skal komið fyrir í eins 
mikilli láréttri fjarlægð og unnt er 
frá ljósum þeim eða merkjum, sem 

kveðið er á um að hafa uppi í 1. og 
2. grein b-liðar í 27. reglu; lárétt fjar- 
lægð frá nefndum ljósum og merkjum 

í 27. grein skal þó aldrei vera minni 
en 2 metrar. Hærra ljósið eða dag- 
merkið má ekki undir neinum krins- 
umstæðum vera hærra en það ljós eða 

dagmerki. sem lægst er þeirra þriggja 
ljósa og dagmerkja, er á að hafa uppi 

skv. 1. og 2. grein b-liðar 97. reglu. 

Þ) 

5. Hlífar fyrir hliðarljós. 

Hliðarljósin skuln að Þeirri hlið, sem 

veit inn að skipinu, vera búin hlífum, 
sem eru svartmálaðar, en sljálausar. 

Hlífarnar skulu fullnægja kröfum beim, 
sem eru gerðar í 9. hluta þessa viðauka. 
Þesar notað er samsett ljósker með einni 

lóðréttri þráðsrind og örmjóu hili á milli 
sræna og ranða ljósgeirans, há þarf ekki 
að búa Þhliðarljósin hlífum að utanverðu. 

6. Dagmerki. 

a) Dagmerki skulu vera svört og af 

eftirfarandi stærðum: 

1. Þvermál kúlu skal ekki vera minna 

en 0,6 metrar. 

2. Þvermál grunnflatar keiln skal 
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ekki vera minna en 0,6 metrar. Hæð 
keilunnar skal vera jöfn þvermáli 
grunnflatar hennar. 

3. Þvermál  sívalnings skal vera 
a.m.k. 0,6 metrar. Hæð sívalnings 
skal vera tvisvar sinnum þvermál 
hans. 

4. Tígullaga merki skal vera 2 keilur, 
sem hafa sameiginlegan grunnflöt 
og séu keilurnar af sömu gerð og 
lýst er í 2. grein að ofan. 

Lóðrétt fjarlægð á milli merkja skal 
vera a.m.k. 1,5 metrar. 
Á skipi, sem er styttra en 20 metrar, 
má hafa uppi minni dagmerki, en þan 
skulu svara til stærðar skipsins; fjar- 

lægð milli merkjanna má stytta sam- 
svarandi. 

h) 

c) 

2 
7. Skilgreining lita á siglingaljósum. 

Litur allra siglingaljósa skal vera í 
samræmi við eftirfarandi staðla, sem eru 
innan marka, er tilgreind eru um hvern 

lit í Titatöflu, sem Alþjóðaljósanefndin 

(CTE) hefur gert. 
Mörkin fyrir hvern lit eru gefin með 

hornhnitum, sem eru þessi: 

1. Hvítt 
x 0.525 0525 0452 0.310 0310 0443 

y 0.382  0.440 0440 0.348 0.283 0.382 

2. Grænt 
x 0.028 *0.009 0.300 0.203 

v 0.385 0.723 0511 0.356 

ð. Rautt 
x 0.680 C0.660 O0.735 0.721 

y 0.320 C0.320 OC 0.265 0.259 

4. Gult 
x 0.612  0.618 0.575 0.575 

v 0.382  0.382 0425 0.406 

8. Ljósstyrkur. 

a) Minnsta ljósstyrk skal reikna út með 

því að nota jöfnuna: 
1 3,43 x 106 x TX D2xKD 

Þar sem T er ljósstyrkur í kertum 

(candela), þegar ljósið er komið á 
sinn stað og í notkun. 

T er raftregðustuðull 2 x 10-7 lux. 
D er langdrægni (sjónarlensd) ljóss- 

ins í sjómílum.
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K er ljósburðargæði andrúmslofts- 
ins eða hver skilyrði eru til þess að 
ljósið sjáist. 

Fyrir ljós þau, sem lýst er í reglunum, 
skal K-gildi vera 0,8 og svarar það 
til, að skyggni með berum augum sé 
um það bil 13 sjómílur. 
Í eftirfarandi töflu er röð samsvar- 
andi gilda, sem eru fundin með jöfn- 

unni: 

b) 

    

Langdrægni ljóssins 

(sjónarlengd) í 

sjómilum 

Ljósmagn í kertum 

(candela) K 0,8 

  

D I 

1 0,9 
2 4,3 
3 12 
4 27 

6 94 
  

Athugið: Hámarksljósmagn siglingaljósa 
ætti að miða við að komist 
verði hjá óæskilegri blindun. 

9. Láréttir ljósgeirar. 

a) Í. Hliðarljósin skulu þaðan, sem þeim 
er komið fyrir um borð, sýna lás- 
marksljósmagn, sem krafist er í 
stefnu fram á við. Ljósstyrkur skal 
minnka og verða í reynd ómælan- 
legur 1—3 gráður utan þess geira, 
sem ljósið skal lýsa í. 

Lágmarksljósstyrkur skutljósa og 
hliðarljósa, 22,5 gráður aftan við 
þverskipsstefnu, skal vera á bosa 
af sjóndeildarhringnum, sem er allt 

að því 5 gráður frá mörkum og 
innan þeirra ljósgeira, sem kveðið 
var á um í 21. reglu. Frá fimm 
gráðum innan marka lögboðinna 
ljósgeira má ljósmagnið minnka 
um 50 af hundraði að endamörkum 
þeirra; ljósstyrkur skal síðan 
minnka stöðugt, uns hann er í 
reynd ómælanlegur og skal vera 
svo eigi síðar en á boga, sem er 5 
gráður utan ljósgeiranna, sem 
fyrirskipað er að ljósin lýsi. 
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b) Hringljósum skal komið þannig fyrir, 
að ekki beri fyrir þau stærri hluti 
mastra, siglutoppa eða yfirbygsinga 
en sem nemi 6 gráðum af sjóndeildar- 
hringnum; þetta ákvæði á þó ekki við 
um akkerisljós, sem þarf ekki að 
setja ofar bol skipsins en vel er fram- 
kvæmanlegt. 

10. Lóðréttir ljósgeirar. 

Lóðréttir ljósgeirar 
um seglskip sé að ræða, 

' tryggja: 
að lágmarksljósnagn, sem krafist 
er, verði á samfelldum 10 gráðu 
boga; frá 5 gráðum yfir láréttum 
fleti að 5 gráðum undir láréttum 
fleti; 
að minnsta kosti 60 af hundraði 
þess lágmarksljósmagns, sem kraf- 
ist er, verði á samfelldum boga frá 
1,5 gráðum yfir láréttum fleti að 

7,5 gráðum undir láréttum fleti. 
Ef um seglskip er að ræða, skal þess 
sætt, að lóðréttir ljósgeirar rafljósa 
lýsi þannig: 

að lágmarksljósmagn, sem krafist 

er, verði á samfelldum 10 gráðu 
boga; frá 5 gráðum yfir láréttum 
fleti að 5 gráðum undir láréttum 
fleti; 
að minnsta kosti 50 af hundraði 
þess lásmarksljósmagns, sem kraf- 
ist er, verði á samfelldum boga frá 
25 gráðum yfir láréttum fleti að 
25 gráðum undir láréttum fleti. 

Þegar um önnur ljós en rafljós er að 
ræða, skal fylgja þessum ákvæðum 
um lýsingu eins náið og kostur er. 

a) rafljósa, nema 
skulu lýsa 

b) 

11. Ljósstyrkleiki annarra ljósa en 

rafljósa. 

Önnur ljós en rafljós skulu, eftir því 
sem framkvæmanlegt er, uppfylla kröfur 
um lágmarksljósstyrk eins og skilgreint 

er í töflu í 8. kafla þessa viðbætis. 

Stefnuljós. 

Þrátt fyrir ákvæði í f-lið 2. greinar 
þessa viðbætis, skal stefnuljósi, sem 
kveðið er á um að hafa í b-lið 34. regln,
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komið fyrir í sama lóðrétta langskurðar- 
fleti og sigluljósið eða sigluljósin eru í; 
þar sem það er framkvæmanlegt skal 
stefnuljósið vera að minnsta kosti 2 metra 
lóðrétt ofan við fremra sigluljósið, þess 
skal þó sætt, að stefnuljósið sé að minnsta 
kosti 2 metra lóðrétt fyrir ofan eða 
neðan aflara sigluljósið. Á skipi með að- 
eins eitt sigluljós skal, ef skip er búið 
sérstöku stefnuljósi, hafa ljósið þar sem 
það sést best, en að minnsta kosti í 2ja 

metra lóðréttri fjarlægð frá sigluljósinu. 

13. Samþykkt. 

Útbúnaður ljósa og merkja svo og upp- 

setning ljósa um borð í skipum skal 
uppfylla þær kröfur, sem hlutaðeigandi 
opinber yfirvöld í landi því, sem skipið 
er skrásett, setja. 

TI. Viðauki 

VIÐBÓTARMERKI FYRIR FISKISKIP, 

SEM ERU AÐ VEIÐUM Í GRENND 

HVERT VIÐ ANNAÐ 

I. Almenn ákvæði. 

Ef ljós þau, sem hér er um fjallað, eru 
samkvæmt heimild í d-lið 26. reglu höfð 
uppi, skal þeim komið fyrir þar sem 
þau sjást best með að minnsta kosti 0,9 
metra millibili, en lægra en ljósunum, 
sem lýst er í 1. greinum b- og c-liðar í 
26. reglu. Ljósin skulu sjást hvaðan sem 
litið er, í að minnsla kosti einnar sjó- 
mílu fjarlægð, en þó styttra en ljósin, 
sem skylt er að hafa á fiskiskipum eftir 
þessum reglum. 

2. Merki skipa að togveiðum. 

a) Á skipi að togveiðum, hvort sem það 
veiðir með botnvörpu eða flotvörpu, 
má hafa uppi: 
1. þegar vörpunni er kastað: tvö 

hvít ljós, annað lóðrétt upp af 
hinu; 

2. þegar varpan er hifð um borð: 
hvítt ljós, lóðrétt yfir rauðu ljósi; 

3. þegar varpan er föst í einhverri 
hindrun: tvö rauð ljós, annað lóð- 
rétt upp af hinu. 

26. febrúar 1975. 

b) Á skipum, er toga vörpu á milli sín, 
má á hvoru þeirra um sig: 
I. beina ljóskastara að nóttu til fram 

á við og fyrir stafn hins skipsins, 
sem varpan er toguð í félagi með; 

2. hafa uppi ljósin, sem kveðið er á 
um í a-lið 2. hluta hér að framan, 
þegar vörpunni er kastað eða hún 
er hifð um borð, eða er föst í ein- 

hverri hindrun. 

3. Merki skipa að nótaveiðum. 

Á skipum að nótaveiðum má hafa uppi 
2 gul ljós, annað lóðrétt upp af hinu. 
Ljósin skulu blossa til skiptis hverja sek- 
úndu, þannig að ljós sé á efra ljóskeri, 
þegar slökkt er á því neðra og svo öfugt. 
Ljós þessi má eingöngu sýna, þegar skip- 
ið er bundið veiðarfærum sínum. 

III. Viðauki 

UM TÆKNILEGAN ÚTBÚNAÐ OG 

*ERÐ HLJÓÐMERKJATÆKJA 

1. Flautur. 

a) Tíðni og langdrægni hljóðmerkja. 

Grundvallartíðni skal vera innan 
marka 70 og 700 riða (Hz). 
Langdrægni heyranlegra hljóðmerkja 
frá flautu skal ákvarða með tíðnum, 
sem eru innan marka 180—-700 riða 
(Hz) (< 1%) og ná því stigi hljóð- 
þrýstings, sem tilgreint er í 1. grein 
c-liðar hér á eftir. Tíðnirnar geta verið 
grundvallartíðnin og/eða ein eða fleiri 
hærri tíðnir. 

b) Mörk grundvallartíðna. 

Til þess að tryggja mikla fjölbreytni 
í einkennum hljóðmerkja frá skips- 
flautu skal grundvallartíðni flautu 
liggja milli eftirfarandi marka: 
1. 70--200 rið (Hz) á skipum, sem 

eru 200 metrar á lengd eða lengri. 
2. 130—-350 rið (Hz) á skipum, sem 

eru 75 metrar á lengd eða lengri, 
en styttri en 200 metrar. 

3. 250—700 rið (Hz) á skipum, sem 

eru styttri en 75 metrar. 

 



26. 

c) 

febrúar 1975. 

Styrkur hljóðmerkja og langdrægni 
þeirra. 

Skipsflauta um borð skal í þá átt, 
sem hljóðstyrkur flautunnar er mest- 
ur, og í eins metra fjarlægð frá flaut- 
unni ná hljóðþrýstistigi, sem er að 
minnsta kosti einn þriðji úr áttund og 
innan tíðnimarka 180 og 700 riða 
(Hz) ( 1%) og ná a.m.k. þeim gild- 

  

Langdrægni Tónstiginn % úr 

í metrum áttund í eins m heyranlegra 

fjarlægð, talinn í hljóðinerkja 

  

dB 2 x 105 N/m2 í sjómílum 

200 eða lengri 143 

75, en styttri en 200 138 15 

20, en styttri en 75 130 

Styttri en 20 120 0.5 

  

d) 

Tölur um langdrægni hljóðmerkja í 

töflunni að ofan eru til upplýsinga. Í 
kyrru veðri um borð í skipi með venju- 
legan hávaða í bakgrunn á þeim stöð- 
um, sem hlustað er, eru 90% líkur til 

að tölurnar gefi nokkurn veginn þá 
langdrægni, sem heyra má í flautu í 
beinu framhaldi af langskurðarfleti 
(miðjuási) hennar. Venjulegur bak- 
grunnshávaði er talinn vera 68 dB í 
þeirri áttund, sem hefur miðju á 250 
riðum (Hz) og 63 dB í áttund, sem 
hefur miðju á 500 riðum (Hz). 

Í reynd er sú vegalengd, sem hljóð 
flautunnar heyrist, ákaflega breytileg 
og ræður veðurlag mestu um lang- 
drægni hljóðsins. Gildin, sem eru gef- 
in, má líta á sem dæmiserð, en í roki 
og miklum hávaða í nánd við þá staði, 
sem hlustað er, getur dregið verulega 
úr langdrægni hljóðmerkjanna. 

Stefnugefandi þættir. 

Hljóðþrýstistig flautu, sem beinir 
hljóðinu í ákveðna átt, skal ekki vera 

meira en 4 dB undir hljóðþrýstistisi 
í langskurðarfleti flautunnar í hvaða 
stefnu sem er í láréttum fleti innan 
= 459 horns frá langskurðarflet- 
inum, Hljóðþrýstistigið í allar aðrar 
áttir í láréttum fleti skal ekki vera 
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meira en 10 dB undir hljóðþrýsti- 
stigi í langskurðarfleti flautunnar, 
þannig að langdrægni hljóðsins í all- 
ar áttir verði a.m.k. helmingur af 
langdrægni í stefnu, sem er í beinu 
framhaldi af langskurðarfletinum. 
Hljóðþrýstistigið skal mæla á hljóð- 

sviðinu einn þriðji úr áttund, sem 
ákvarðar langdrægni hljóðmerkja. 

Staðsetning skipsflautu. 

Þegar nota skal sem einu flauluna um 
borð flautu, sem beinir hljóðinu í 
ákveðna átt, skal koma henni þannis 
fyrir, að hámarkshljóðstyrkur flaut- 
unnar sé beint framundan. 
Skipsflautu skal setja eins hátt um 
borð í skipinu og framkvæmanlegt er 
til þess að draga úr því, að hljóðið 
rofni eða truflist af hindrunum, og 
einnig til að draga sem mest úr þeirri 
hættu að áhöfnin verði fyrir heyrnar- 
skaða. Hljóðþrystistig hljóðmerkja frá 
eigin skipi skal ekki vera hærra en 110 
dB (A) á þeim stöðum, sem hlustað er 

um borð, og ef það er framkvæmanlegt 
ætti það ekki að vera hærra en 100 
dB (A). 

Skip útbúin fleiri en einni flautu. 

Ef skip eru búin flautum, sem eru í 
meira en 100 metra innbyrðis fjar- 

lægð, skal koma þeim svo fyrir, að 
þær gefi ekki hljóð frá sér báðar um 
leið. 

Samsett flautukerfi. 

Ef hljóðsvið einu flautunnar um borð 
eða einnar af flautunum, sem fjallað 

er um Í lið í f) að framan, virðist 

hafa svæði með mjög skertu hljóð- 
magni, vegna hindrunar, þá er mælt 
með að setja upp samsett flautukerfi 
til þess að bæta úr þessari truflun. 
Eftir skilningi siglingareslnanna er 
litið á samsett flautukerfi sem ein- 
staka flautu. Í samsettum flautukerf- 
um má ekki vera meira en 100 metr- 
ar á milli flautanna og flauturnar 
skulu þannig útbúnar, að þær gefi 
samtímis hljóð. Tíðni hverrar ein- 
stakrar flautu skal víkja a.m.k. um 
10 rið frá tíðni annarrar.
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2. Klukkur og málmtrumbur. 

a) Hljóðstyrkur. 

Skipsklukka eða málmtrumba eða 
önnur tæki, sem hafa svipuð hljóðein- 
kenni, skulu gefa frá sér hljóðþrysti- 
stig, sem sé a.m.k. 110 dB í eins 
metra fjarlægð. 

Gerð. 

Skipsklukkur og málmtrumbur skulu 
smíðaðar úr efni, sem stenst ryð, og 
þannig gerðar, að þær gefi tæran tón. 
Þvermál klukkunnar, þar sem það er 

stærst, skal vera a.m.k. 300 mm á 

skipum, sem eru lengri en 20 metrar 
og a.m.k. 200 mm á skipum, sem eru 
12—-20 metrar á lengd. Þar sem það 
er framkvæmanlegt er mælt með að 
nota vélknúinn kólf til þess að tryggja 
Jafnan kraft í klukknaslögum, þannig 

klukku skal þó vera unnt að hringja 
með handafli. Efnismassi kólfsins skal 
vera a.m.k. 3 af hundraði af efnis- 
massa klukkunnar. 

b) 

3. Samþykki. 

Gerð  hljóðgjafatækja, hljómburður 
þeirra og uppsetning um borð í skipinu 
skal uppfylla þær kröfur, sem hlutaðeig- 
andi, opinber yfirvöld í landi því, sem 
skipið er skrásett, setja. 

IV. Viðauki 

NEYÐARMERKI 

1. Merki þau, sem hér fara á eftir, 

sefa til kynna, hvort sem þau eru notuð 

saman eða hvert fyrir sig, að skip sé 
í sjávarháska og að þörf sé á aðstoð. 
a) Byssuskot eða annað hvellmerki 

hleypt af með hér um bil einnar mín- 
útu millibili. 

26. febrúar 1975. 

b) Notkun hvers konar þokubendinga- 
tækis í sífellu. 
Flugeldar eða sprengjur, sem varpa 
frá sér rauðum stjörnuljósum, og er 
þeim skotið einu í einu með stuttu 
millibili. 
Merkið...---... (SOS) eftir Morse- 
kerfi, sent með loftskeytatækjum eða 

öðrum merkjasenditækjum. 
Orðið „Mayday“ kallað út í talstöð. 
Alþjóðaneyðarmerki sent með merkja- 
flöggunum N.C. 
Neyðarmerki, sem er ferhyrndur fáni 
og kúla eða eitthvað, sem líkist kúlu 

fyrir ofan eða neðan fánann. 
Bál á skipinu (svo sem frá logandi 
tjörutunnu, olíutunnu o. s. frv.). 
Fallhlífarflugeldar eða handblys, er 

sýna rautt ljós. 
Reykmerki, sem gefur frá sér rauð- 
sulan reyk. 

k) Hægar og endurteknar hreyfingar upp 
og niður með útréttum handleggjum. 

I) Loftskeyta-vekjaramerkið. 

m) Talstöðvar-vekjaramerkið. 

n) Merki, sem send eru frá neyðar- 
radióbauju, er gefur staðarákvörðun. 

2. Framangreind merki má ekki syna 
eða gefa, nema í þeim tilgangi einum að 
gefa til kynna, að skip sé í sjávarháska 
og þarfnist aðstoðar; notkun annarra 
merkja, sem rugla má saman við neyðar- 
merkin, eru bönnuð. 

3. Athygli er vakin á köflum um neyð- 
armerki í Alþjóðlegri merkjabók, hand- 
bók um leit og björgun skipa, og svo á 
eftirfarandi merkjum: 

a) dúk, sem er appelsínugulur og annað- 
hvort með svörtum ferningi eða öðru 
heppilegu tákni (til auðkenningar úr 
lofti); 

bh) litarefni, sem sett er í sjóinn. 

c) 
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Í2. mars 1975. 33 Nr. 8. 

LÖG 
um breyting á útvarpslögum, nr. 19/1971. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
ö. gr. orðist svo: 

Útvarpsráð skipa sjö menn. Skulu þeir, ásamt jafnmörgum varamönnum, kosnir 
hlutfallskosningu á Alþingi eftir hverjar alþingiskosningar. Menntamálaráðherra 
skipar formann og varaformann úr hópi hinna kjörnu útvarpsráðsmanna. 

Útvarpsstjóri á sæti á fundum útvarpsráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Útvarpsráð skal kjörið þegar er lög þessi hafa tekið gildi og fellur samtímis 

niður umboð núverandi útvarpsráðs. 

Gjört í Reykjavík, 12. mars 1975. 

Kristján Eldjárn. 

{L. S.) nn nn 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

13. mars 1975. . Nr. 9. 

LÖG 
um lántökuheimild fyrir ríkissjóð. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Heimilt er ríkisstjórninni að taka lán í Danmörku að upphæð allt að 25.5 millj. 
danskar krónur, vegna smíða á varðskipi fyrir Landhelgisgæsluna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 13. mars 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthias Á. Mathiesen. 
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Nr. 10. 34 26. april 1975. 

LÖG 

um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði. 

HANDHAFAR VALÐS FORSETA ÍsLanns 

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. 
Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, er reisi og reki verk- 

smiðju að Grundartanga í Hvalfirði til framleiðslu á 75% terrosilikoni og hafi með 

höndum þá framleiðslu og tengdan atvinnurekstur. 

2. gr. 
Til samvinnu um stofnun eða starfsemi hlutafélags samkvæmt Í. gr. skal rikis- 

stjórninni heimilt að kveðja hlutafélagið Union Carbide Corporation, New York, 
N. Y., Bandaríkjunum, og dótturfélög þess fyrirtækis, svo og eftir atvikum aðra aðila, 
sem áhuga hafa á málinu. Þó skal ekki minna en 51% af hlutafé félagsins jafnan 
vera Í eigu ríkisins og stjórn þess skipuð fulltrúum ríkisins að meirihluta, nema 
samþvkki Alþingis komi til. 

3. gr. 
Í sambandi við hlutafélag samkv. 1. gr. er ríkisstjórninni heimilt: 

1. Að leggja fram allt að 1980 milljónum króna (eða jafnvirði 13.2 milljóna 
Bandaríkjadollara), til að eignast 55% af hlutafé í félaginu. Einnig er henni heim- 

ilt að taka lán í sama skyni. 
2. Að kaupa eða láta kaupa jarðnæði við Grundartanga í Hvalfirði, er leigl 

verði félaginu, eflir því sem þarfir verksmiðju þess krefjast, sbr. 10. gr. 
3. Að láta byggja og reka höfn við Grundartanga í Hvalfirði, sem félagið hafi 

aðgang að, og kaupa eða láta kaupa nauðsynleg landsréttindi höfninni til handa, 
sbr. 10. gr. 

4. Að sjá um að leggja veg að hinu fyrirhugaða verksmiðju- og hafnarsvæði 

við Grundartanga. 
5. Að láta leggja raflínu að hinu fyrirhugaða verksmiðju- og hafnarsvæði við 

Grundartanga, til flutnings á rafmagni til byggingar verksmiðju félagsins og hafn- 
arinnar og til almennra nota þar á staðnum. 

4. gr. 
Íslenska ríkið og þeir aðilar, sem kvaddir eru til samstarfs samkv. 2. gr., skulu 

vera fullgildir stofnendur hlutafélagsins, án tillits til ákvæðis 2. málsliðar 2. málsgr 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



26. apríl 1975. 35 Nr. 10. 

4. gr. laga nr. 77/1921, um hlutafélög. Tala stofnenda skal og óháð ákvæðum 1. máls- 
liðs sömu málsgreinar. Rétt er að skrásetja félagið þegar er það hefur verið stofnað, 
án tillits til þess, hvernig þá stendur á um innborgun lofaðs hlutafjár. 

Tala hluthafa í félaginu skal óháð takmörkunum í almennum hlutafélagalögum, 
svo og réttur hluthafa til að neyta atkvæðisréttar fyrir allt atkvæðisbært hlutafé 
sitt. 

Hlutabréf í félaginu skulu hljóða á nafn. 

5. gr. 
Fulltrúar í stjórn hlutafélagsins skulu skipaðir eða kjörnir á aðalfundi til árs 

l senn, Svo og varamenn þeirra. 

Fulltrúar í stjórn félagsins mega vera erlendir ríkisborgarar og búsettir erlendis. 
þó ekki sá meirihluti, sem áskilinn er í 2. gr. að framan. 

Stjórnarmenn þurfa ekki að eiga sjálfir hlut í félaginu. 

6. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga innan ramma þessara laga við þá 

aðila, sem kvaddir eru til samstarfs samkv. 2. gr. að framan, og að kveða þar á um 
þær skuldbindingar af hálfu ríkisins og aðilanna, sem taldar eru nauðsynlegar og 
viðeigandi í sambandi við samvinnu þeirra um hlutafélagið og starfsemi þess, 
þar á meðal varðandi framkvæmd 7. 9. gr. að neðan. Gildistími ákvæða 7—-9. gr. 
skal vera eftir því sem ríkissjórnin ákveður, og ekki skemmri en gildistími þeirra 
samninga, sem gerðir eru við aðilana við stofnun hlutafélagsins. 

Samningar þeir, sem ríkisstjórnin gerir samkvæmt þessari grein, skulu birtir í 
B-deild Stjórnartíðinda. 

7. gr. 
Hlutafélagi samkv. 1. gr. ber að greiða tekjuskatt og eignarskatt og önnur opin- 

ber gjöld, sem almennt eru á lögð hér á landi, eftir þeim reglum, sem um þau 
gilda samkvæmt lögum á hverjum tíma, nema að því leyti, sem mælt er á annan 
veg í lögum þessum. 

Verði lagareglum um tekjuskatt og eignarskatt eða önnur opinber gjöld breytt 
frá því, sem nú er, skal hlutafélagið jafnan eiga sama rétt og aðrir Íslenskir aðilar, 
sem hafa hliðstætt rekstrarform og stunda hliðstæða starfsemi, til að njóta þeirra 
hlunninda, sem um er að ræða eftir hinum breyttu reglum, og því ekki íþyngt með 
álögum umfram þessa aðila. 

Eftirfarandi reglur skulu gilda gagnvart hlutafélaginu að því er varðar skatta 
á nettótekjur og aðra skatta, sem að neðan greinir, án tillits til breytinga, sem 
verða kunna á almennum lögum um þá skatta: 

1. Félaginu skal jafnan heimilt að halda varasjóð myndaðan af skattfrjálsum 
framlögum að því marki, sem um ræðir í 2. málsgr. 17. gr. gildandi laga um 
tekjuskatt og eignarskatt (nr. 68/1971, sbr. lög nr. 7/1972), og eftir þeim reglum, 
er gilda um slíkan varasjóð samkvæmt þeim lögum. 

2. Félaginu skal jafnan heimilt að draga frá hreinum tekjum sínum á ári hverju 
sem svarar allt að 10% af nafnverði hlutafjár þess með sama hætti og um getur 
í 1. málsgr. 17. gr. gildandi tekjuskattslaga. Má sá frádráttur vera fyrir fjár- 
hæðum, er félagið borgar út jafnóðum sem arð á því ári, og/eða fjárhæðum, er 
félagið leggur til hliðar á árinu í sjóð til fjárfestingar og rekstursþarfa. Úr 
sjóði þeim, sem lagður er til hliðar samkvæmt ákvæði þessu, má síðar úthluta 
arði og greiða hann, án þess að slíkt skerði rétt félagsins til frádráttar vegna úl- 
borgaðs arðs á því ári, er greiðsla fer fram.
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3. Félaginu skal jafnan heimilt að auka hlutafé sitt með útgáfu jöfnunarhlutabréta 
án þess að nafnverð þeirra teljist til skattskyldra tekna hjá hluthöfum þess, 

innan þeirra marka, sem um ræðir í 2. málsgr. D-liðs 1. málsgr. 7. gr. gildandi 

tekjuskattslaga. 
4. Félagið skal greiða árlegt landsútsvar, er nemi 0.5% hið mesta af rekstrar- 

útgjöldum þess næstliðið almanaksár samkvæmt ákvæðum skattalaga (þar með 
taldar fyrningar og vöru- og efnisnotkun), þó ekki af hærri upphæð en sem 
nemi brúttótekjum félagsins á árinu. Verður landsútsvarið lagt á atvinnu- 
rekstur félagsins sem heild og kemur í stað aðstöðugjalds á þann rekstur 
samkv. V. kafla laga nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga, og annarra gjalda, 

er leysa kynnu aðstöðugjaldið af hólmi. 

8. gr. 
Um skattskyldu erlendra aðila, sem kvaddir eru til samvinnu samkv. 2. gr. 

laganna og eiga hlut í félaginu eða láta því í té tæknilega aðstoð eða aðstoð við 
sölu á afurðum þess, skal fara eftir ákvæðum þeirra tvísköttunarsamninga, 
sem í gildi eru milli Íslands og heimaríkja þessara aðila. Meðan slíkir tvísköltunar- 
samningar hafa ekki verið gerðir, skal ríkisstjórnin beita í þessu efni hinum sam- 
eiginlegu drögum að tvísköltunarsamningi milli Íslands og Bandaríkjanna, sem samn- 
inganefndir ríkjanna gengu frá hinn 16. maí 1973, eða síðari drögum að þeim samn- 
ingi. Í samræmi við framanritað skulu eftirfarandi reglur gilda gagnvart þessum 
aðilum, án tillits til breytinga á Íslenskum skattalögum: 

1. Tekjuskattur erlendra hluthafa í félaginu vegna arðs af hlutareign þeirra, seim 
skattskyldur er samkvæmt gildandi tekjuskattslögum eða síðari lögum um tekju- 

skatt, skal vera 5% — fimm af hundraði, nema lög eða milliríkjasamningar 

kveði á um lægra gjald, enda eigi viðkomandi hluthafi ekki minna en sem 

svarar 10% af útistandandi hlutafé félagsins. Ber félaginu að halda skatti þess- 
um eftir við útborgun arðsins og skila honum til hlutaðeigandi yfirvalda á 
greiðsluárinu. Í þessu sambandi ber að meðhöndla úthlutun á verðmætum til 
hluthafa við slit á félaginu eða sölu á hlutabréfum sem innlausn á hlutabréfum, 

og skal ágóði til hluthafanna, sem um er að ræða, metinn sem tekjur af inn- 

lausninni og skattlagður sem arður. 

2. Þeir erlendu aðilar, sem að ofan greinir, skulu ekki taldir hafa fasta starfsstöð 

á Íslandi vegna umgetinna tengsla sinna við félagið, og greiðslur til þeirra í 

formi þjónustugjalda, sölulauna, umboðslauna, leyfisgjalda og vaxta skulu ekki 

háð sköttun á Íslandi. 

9. gr. 
Innflutningur af hálfu hlutafélagsins á byggingarefni, vélum og búnaði og öðrum 

fjárfestingarvörum og varahlutum til verksmiðju félagsins og reksturs hennar og 

tengdra mannvirkja skal undanþeginn aðflutningsgjöldum og söluskatti á innflutning. 

Innflutningur af hálfu hlutafélagsins á hráefnum og rekstrarvörum, sem bein- 

línis eru notaðar í framleiðslu á útflutningsvörum frá verksmiðjunni, skal undan- 

þeginn tollum á innflutning og útflutning og söluskatti á Íslandi, svo og sala til 

útlanda á framleiðsluvörum félagsins. 

10. gr. 

Höfn við verksmiðjusvæðið að Grundartanga, sbr. 3. tölul. 3. gr. skal vera í 

eigu sérstaks hafnarsjóðs, sem sveitarfélög í nágrenninu stofna til samkvæmt ákvæð- 

um hafnalaga, og tryggi hafnarsjóðurinn hlutafélaginu viðeigandi afnot hafnar- 

innar með kjörum, sem ríkisstjórnin samþykkir.
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Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að hafnarsjóðurinn verði cigandi að jarð- 
næði verksmiðjunnar við Grundartanga, sbr. 2. tölul. 3. gr., og leigi það hlutafélaginu 
með kjörum, sem ríkisstjórnin samþykkir. 

11. gr. 
Hlutafélaginu ber að gera varúðarráðstafanir til að varna tjóni á umhverfi 

verksmiðjunnar við Grundartanga af hennar völdum, og skulu hönnun verksmiðj- 
unnar, bygging og rekstur í öllu vera í samræmi við núgildandi og síðari lög og 
reglugerðir hér á landi varðandi mengunarvarnir og Öryggi, náttúruvernd, heil- 
brigði og hreinlæti á vinnustað og þá staðla, sem settir eru samkvæmt þeim. 

Áður en framleiðsla hefst skal á kostnað fyrirtækisins og samkvæmt tillögum 
Náttúruverndarráðs gerð líffræðileg athugun á umhverfi verksmiðjunnar, þannig 
að fylgjast megi með áhrifum hennar á lífríkið. 

12. gr. 
Við járnblendiverksmiðjuna starfi samstarfsnefnd skipuð þremur fulltrúum frá 

hvorum, stjórn verksmiðjunnar og starfsliði hennar, ásamt jafnmörgum varamönn- 
um. Hlutverk samstarfsnefndar er að efla samvinnu fyrirtækisins og starfsliðs þess, 
vera báðum til ráðuneytis og gera tillögur um bættan aðbúnað, heilbrigði og öryggi 

s 
starfsliðs og haskvæmni í rekstri fyrirtækisins. 

13. gr. 
Iðnaðarráðherra fer með mál, sem snerta eignaraðild ríkisins í hlutafélaginu. 

14. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. apríl 1975. 

Geir Hallgrímsson. Ásgeir Bjarnason. Benedikt Sigurjónsson. 

(L. S.) 

Gunnar Thoroddsen. 
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LÖG 
um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi 

í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanps 

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: 

I. KAFLI 

Heimild til lækkunar ríkisútgjalda. 

1. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði fjárlaga fyrir árið 1975 er ríkisstjórninni heimilt að lækka 

fjárveitingar um allt að 3500 millj. kr. Ákvörðun um skiptingu lækkunarinnar 
milli einstakra fjárlagaliða skal tekin með samþykki fjárveitinganefndar. Heimild 
þessi tekur einnig til útgjalda sem ákveðin eru með sérstökum lögum. 

II. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekjuskatt og eignarskatt, 

lögum nr. 7 23. mars 1972, lögum nr. 60 30. apríl 1973 og I. kafla laga 

nr. 10 22. mars 1974 um breyting á þeim lögum. 

2. gr. 
3. mgr. 3. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 7/1972, orðist svo: 
Þegar gift kona vinnur við fyrirtæki eða félag, sem annað hvort hjónanna 

eða bæði eða ófjárráða börn þeirra eiga eða reka að verulegu leyti, á hún rétt á 
því að helmingur launa hennar eða áætlaðs hluta hennar af sameiginlegum hreinum 
tekjum hjónanna af atvinnurekstrinum, miðað við beint vinnuframlag hennar við 

öflun teknanna, verði dreginn frá sameiginlegum tekjum hjónanna. Aldrei skal 
þó koma hærri fjárhæð til frádráttar af þessum sökum en helmingur sameiginlegra 
hreinna tekna hjónanna af atvinnurekstrinum eða 134 000 kr. hvor fjárhæðin sem 
lægri er. 

3. gr. 
1. mgr. 4. gr. laga nr. 68/1971 orðist svo: 
Börn innan 16 ára aldurs, sem eru á framfæri foreldra sinna (stjúpforeldra, 

kjörforeldra, fósturforeldra), eru ekki sjálfstæðir skattþegnar. Teljast tekjur þeirra 
með tekjum foreldra að undanskildum skattfrjálsum tekjum skv. 2. mgr. 21. gr. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



28. apríl 1975. 39 Nr. 11. 

Nemi hreinar tekjur barns hærri fjárhæð en 37 750 kr. er skattstjóra heimilt að 
ákveða barninu skatt sem sjálfstæðum skattþegni enda komi fram tilmæli um 
það frá foreldrum. Fallist skattstjóri á tilmæli foreldra um sérsköttun barns skal 
ávallt telja foreldrum til tekna 37 750 kr. af tekjum barnsins en barninu það sem 
umfram er. 

4. gr. 
Síðasti málsl. A-liðar 1. mgr. 7. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 1. tl. 3. gr. laga nr. 

1/1972, orðist svo: 

Til slíkra tekna telst fæði, húsnæði, endurgreiðsla flutningskostnaðar milli 
heimilis og vinnustaðar, afnot bifreiða, svo og hvers konar aðrar greiðslur eða 

hlunnindi sem látin eru í té sem kaupgjald eða jafna má til kaupgreiðslu. 

o. gr. 
Við 10. gr. laga nr. 68/1971 bætist nýr stafliður er verði I-liður og hljóði svo: 
I. Persónuafsláttur og barnabætur samkvæmt ákvæðum B- og C-liða 25. gr. 

6. gr. 
Í stað „84 700 kr.“ í A-lið 18. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 

10/1974. komi: 127 900 kr. 
Í stað „38 500 kr.“ í 1. mgr. D-liðar 13. gr. sömu laga, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 

10/1974, komi: 58 200 kr. og í stað „23 000 kr.“ í 5. mgr. D-liðar 18. gr., sbr. 2. mgr. 
1. gr. laga nr. 10/1974, komi: 34 800 kr. 

1. gr. 
Í stað „1500 kr.“ í 1. mgr. 14. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 

10/1974, komi: 2 265 kr. 
Í stað „9500 kr.“ í 2. mgr. 14. gr. sömu laga, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 10/1974, 

komi: 14345 kr. 
Í stað „sex mánuði“ í 2. mgr. 14. gr. sömu laga komi: fjóra mánuði. 
Í stað „8%“ í 5. mgr. Í4. gr. sömu laga, sbr. 6. gr. laga nr. 7/1972 cg 2. gr. 

laga nr. 60/1973, komi: 10%,. 

16. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 8. gr. laga nr. 7/1972 og 3. gr. laga nr. 10/1974, 
orðist svo: 

Ef foreldrar barns, sem ekki er fullra 17 ára í byrjun þess almanaksárs 
Þegar skattur er lagður á, búa ekki saman og annað þeirra hefur barnið hjá sér 
en hitt greiðir meðlag skal meðlagsgreiðslan talin að hálfu til tekna hjá því for- 
eldri, sem við henni tekur, og að hálfu til frádráttar frá tekjum þess foreldris, 

sem innir hana af hendi. Meðlagsgreiðsla til einstæðs foreldris telst ekki til tekna 
hjá því. Greiddur barnalífeyrir skv. 14. gr. og 35. gr. laga nr. 67/1971, um almanna- 
tryggingar, vegna barns, sem ekki er fnllra 17 ára í byrjun þess almanaksárs 
þegar skattur er lagður á, skal teljast að hálfu til tekna ef annað hvort foreldra 
er látið eða barnið er ófeðrað. Þó telst hann ekki til tekna hjá einstæðu foreldri. 
Meðlagsgreiðslur samkvæmt þessari málsgrein skulu takmarkaðar við sömu upp- 
hæð og fjárhæð þess barnalifeyris nemur, sem greiddur er skv. 14. gr. laga nr. 
67/1971, um almannatryggingar. 

Frá tekjum þeirra, sem eru við nám, er heimilt að draga námskostnað að 
mati ríkisskattstjóra.
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9. gr. 
25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 11. gr. laga nr. 7/1972, 5. og 6. gr. laga nr. 60/1973 

og 4. gr. laga nr. 10/1974, orðist svo: 

A. Tekjuskattur þeirra manna, sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt lögum þess- 
um, skal reiknast svo: 

1. Hjá einstaklingi og hjónum telji þau fram hvort í sínu lagi: Af fyrstu 
600 000 kr. skattgjaldstekjum greiðist 20% en af skattgjaldstekjum yfir 

600 000 kr. greiðist 40%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónu- 
afsláttur skv. 1. eða 3. tl. B-liðar þessarar greinar eftir því sem við á. 

2. Hjá hjónum sem samsköttuð eru, sbr. 3. gr. laga þessara: Af fyrstu 850 000 
kr. skattgjaldstekjum greiðist 20% en af skattgjaldstekjum yfir 850 000 
kr. greiðist 40%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur 
skv. 2. tl. B-liðar þessarar greinar. 

B. Persónuafsláttur heimilisfastra manna hér á landi, sem skattskyldir eru sam- 
kvæmt 1. gr. laga þessara, skal vera sem hér segir: 

1. Fyrir einstakling, sbr. þó 3. tl., og hvort hjóna, sem telja fram hvort í 
sínu lagi, 97 000 kr. 

2. Fyrir hjón, sem samsköttuð eru, 145 000 kr. 
3. Fyrir einstætt foreldri, sem heldur heimili og framfærir þar barn sitt, sem 

ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs, sem skattur er lagður á, 
145 000 kr. 

Nemi persónuafsláttur skv. 1., 2. eða 3. tl. þessa stafliðar hærri fjárhæð en 
reiknaður skattur af skattgjaldstekjum skv. 1. eða 2. tl. A-liðar þessarar grein- 
ar skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur allt að þessum mun og skal 
því ráðstafað fyrir hvern mann til greiðslu útsvars gjaldársins. Sá hluti per- 
sónuafsláttar mannsins, sem enn er óráðstafað, fellur niður. 
Þó skal aldrei koma til skuldajafnaðar hærri fjárhæð en sem nemur mismun 
persónuafsláttar og 20% af vergum tekjum til skatts, þegar frá þeim hafa 
verið dregnar 250 000 kr. hjá einstaklingi og hjá hvoru hjóna, sem telja fram 
hvort í sínu lagi, en 375 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum. 
Hjá þeim skattþegnum, sem heimilt væri að beita ákvæðum 4. mgr. 23. gr. laga 
nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga, skal hækka framangreindar vergar 
tekjur til skatts á þann veg er þar um ræðir. 
Karli og konu, sem búa saman í óvígðri sambúð og átt hafa barn saman, 
er heimilt, að skriflegri beiðni beggja, að fara þess á leit við skattstjóra að 
hann sameini skattgjaldstekjur þeirra og skattgjaldseign til skattgjalds á 
nafni karlmannsins, enda séu þau þá bæði háð ákvæðum 2. og 3. málsl. 1. mgr. 
og 4. mgr. 3. gr. um ábyrgð skattgreiðslu. Tekjuskattur reiknast þá samkvæmt 
2. tl. A-liðar þessarar greinar og persónuafsláttur samkvæmt 2. tl. þessa staf- 
liðar. Nú búa foreldrar barns saman í óvígðri sambúð og skal þá hvorugt 
þeirra teljast einstætt foreldri skv. þessum staflið eða skv. 16. gr. laganna þótt 
þau framfæri á heimilinu barn sem þau hafa ekki átt saman. Sé um 
að ræða barn, sem ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs, 
þegar skattur er lagður á og fallist hefur verið á sérsköttun þess samkvæmt 
heimild í 4. málsl. 4. gr. og með farið um sérsköttun þess samkvæmt síðasta 
málsl. þeirrar lagagreinar, skal þó aldrei koma til greiðslu samkvæmt 2. mgr. 
þessa stafliðar hærri fjárhæð cn 18 000 kr. 
Þeir, sem taka upp heimilisfesti hér á landi á skattárinu, skulu einungis 
njóta persónuafsláttar í hlutfalli við dvalartíma sinn hér á landi á því ári. 

GC. Með hverju barni, sem heimilisfast er hér á landi, þar með talin stjúpbörn, 
kjörbörn og fósturbörn, sem ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs
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þegar skattur er lagður á og er á framfæri heimilisfastra manna hér á landi 
sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga þessara, skal ríkissjóður greiða barna- 
bætur til framfæranda barnsins er nemi 30 000 kr. með fyrsta barni en 45 000 kr 
með hverju barni umfram eitt. Þó skal fjárhæð barnabóta skert um þær barna- 
bætur eða hliðstæðar bætur sem framfærandi hefur fengið erlendis á skatt- 

árinu vegna barnsins. 
Barnabætur greiðast til framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvar 
nema þegar frá hafa verið dregnar greiðslur eftirtalinna opinberra gjalda fram- 
færandans í þessari forgangsröð: 

1. Tekjuskatts sem á er lagður á greiðsluárinu skv. A-lið þessarar greinar. 
2. Annarra þinggjalda sem á eru lögð á greiðsluárinu. 
3. Ógoldinna þinggjalda frá fyrri árum. 
4. Útsvars sem á er lagt á greiðsluárinu. 
o. Aðstöðugjalds sem á er lagt á greiðsluárinu. 

Fjármálaráðherra skal ákveða gjalddaga eftirstöðvanna ár hvert. Búi foreldrar 
barns, sem ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs þegar skattur er 
á lagður, saman ógift telst faðir barnsins framfærandi þess svo og annarra 
barna, sem þau framfæra saman á heimilinu, skv. þessum staflið, en heimilt 

er samkvæmt reglugerð, sem fjármálaráðherra setur, að draga frá barnabót- 
um greiðslu opinberra gjalda móður barnsins (barnanna) að því marki sem 
eftirstöðvunum nemur á sama hátt og í sömu forgangsröð og fyrir er mælt 
í 2. mgr. þessa stafliðar. 
Fyrir barn, sem öðlast heimilisfesti hér á landi á skattárinu, skal einungis 
greiða barnabætur í hlutfalli við dvalartíma þess hér á landi á því ári. 
Þar sem innheimta þinggjalda og gjalda til sveitarsjóðs er sameiginleg er fjár- 
málaráðherra heimilt með reglugerð að kveða svo á að þinggjöld og gjöld til 

sveitarsjóðs skuli vera samhliða í forgangsröðinni. 

D. Tekjuskattur þeirra félaga og stofnana, er um ræðir í 5. gr., skal vera 53% af 

skattgjaldstekjum. 

E. Tekjuskatt, sem ekki nær 100 kr., skal fella niður við álagningu. 

10. gr. 
2. ml. 1. mgr. 46. gr. laga nr. 68/1971 br. 8. gr. laga nr. 60/1973, falli niður. 

Í hans stað komi þrír nýir málsliðir, er hljóði svo: 
Sé skatturinn eigi greiddur innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkis- 

sjóði dráttarvexti af því sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. Dráttarvextir 
eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10 frá 29. mars 
1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. Dráttarvextir reiknast með 
sama hætti og hjá innlánsstofnunum. 

Á eftir 1. mgr. 46. gr. sömu laga, sbr. 8. gr. laga nr. 60/1973 komi ný mgr. 
er orðist svo: 

Nú hefur fjármálaráðherra ákveðið að gjalddagar tekju- og eignarskatts skuli 
vera fleiri en einn á ári og veldur þá vangreiðsla að hluta því að skattar gjald- 
andans á gjaldárinu falla í eindaga, þó ekki fyrr en 15. næsta mánaðar eftir að 
álagningu er lokið. 

11. gr. 
1. ml. 1. mgr. 52. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 60/1973, orðist svo: 
Heimilt er skattstjóra að taka til greina umsókn skattþegns um lækkun skatt- 

gjaldstekna, þegar svo stendur á sem hér segir: 
2. ml. 2. tl. 1. mgr. 52. gr. sömu laga, sbr. 9. gr. laga nr. 80/1973, orðist svo: 

A 6



Nr. 11. 42 28 apríl 1975. 

Fallist skattstjóri á umsókn skattþegns skulu skattgjaldstekjur hans lækkaðar 
um fjárhæð er nemur barnalífeyri skv. 14. gr. laga nr. 67/1971 fyrir hvert barn, 
sem þannig er ástatt um. 

5. tl. 1. mgr. 52. gr. sömu laga, sbr. 9. gr. laga nr. 60/1973, orðist svo: 
Ef skattþegn hefur orðið fyrir verulegu eignatjóni, m. a. af völdum náttúru- 

hamfara, eldsvoða eða búfjársjúkdóma enda hafi hann ekki fengið tjón sitt bætt 
úr hendi annarra aðila. 

12. gr. 
öð. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 10. gr. laga nr. 60/1973 og 5. gr. laga nr. 10/1974, 

orðist svo: 
Skylt er að hækka eða lækka þær fjárhæðir, sem um ræðir í 3. mgr. 3. gr.; 

1. mgr. 4. gr.; A- og D-liðum 13. gr.; 14. gr. og A-, B- og C-liðum 25. gr., í sam- 
ræmi við skattvísitölu sem ákveðin skal í fjárlögum ár hvert, í fyrsta sinn í fjár- 
lögum fyrir árið 1976. 

3 

Ákvæði til bráðabirgða. 

a. Fjölskyldubætur greiddar á árinu 1974 og árinu 1975 teljast ekki til skatt- 

skyldra tekna, sbr. 10. gr. laga nr. 68/1971. 
b. Fjölskyldubætur, sem greiddar eru framfæranda á árinu 1975, skulu koma til 

frádráttar barnabótum er framfærandi á rétt til skv. C-lið 25. gr. við ákvörðun 
barnabóta á árinu 1975. 

c. Heimild til sérstakrar, óbeinnar fyrningar vegna verðhækkunar á fjármunum, 

sem notaðir eru til öflunar tekna í atvinnurekstri skv. 6. mgr. C-liðar 15. gr. 
laga nr. 68/1971, sbr. 7. gr. laga nr. 7/1972, skal við álagningu fyrir skattárið 
1974 takmörkuð við 70% af þeirri hækkun, sem ákveðin var með verðhækk- 
unarstuðlum þeim, sem fjármálaráðuneytið auglýsti 23. desember 1974. 

d. Fyrir árslok 1975 skal fjármálaráðherra láta fara fram sem nákvæmasta könn- 
un á framfærslukostnaði barna, þ. á m. hvernig honum er háttað eftir mis- 
munandi aldri og fjölda barna í fjölskyldu, svo að hafa megi niðurstöður 
könnunarinnar til hliðsjónar við álagningu skatta og ákvörðun tryggingabóta, 
sem greiddar eru vegna barna. Skýrsla um könnunina skal lögð fyrir Alþingi. 

INI. KAFLI 

Um breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 8 22. mars 1972, 

sbr. lög nr. 36 24. apríl 1973 og lög nr. 104 24. desember 1973 um 

breyting á þeim lögum. 

13. gr. 
Á eftir 3. mgr. 3. gr. laga nr. 8/1979 komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Í sveitarfélagi, þar sem bæði er þéttbýli og dreifbýli, er sveitarstjórn heimilt 

að undanþiggja fasteignir í dreifbýli álagi á fasteignaskatt, sbr. 3. mgr. 

14. gr. 
16. gr. laga nr. 8/1972 orðist svo: 
Nú hefur fólksfækkun orðið í sveitarfélagi næstliðið ár og skal þá sveitarfélag 

fá sérstakt aukaframlag úr Jöfnunarsjóði, sbr. e-lið 8. gr. Framlagið skal nema 
meðalútsvari á íbúa í landinu í heild næstliðið ár margfaldað með íbúafækkunar- 
tölunni. 

Fólksfækkunarframlag skal greitt hlutaðeigandi sveitarfélögum eigi síðar en 
#1. desember ár hvert.



28. apríl 1975. 43 Nr. 11. 

15. gr. 
1. mgr. 23. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo: 
Útsvar skal leggja á tekjur þær sem taldar eru í 7. gr. að teknu tilliti til ákvæða 

8. gr., 10. gr. og 1. mgr. 16. gr. laga nr. 68 15. júní 1971, um tekjuskatt og eignar- 
skatt, með síðari breytingum: 

16. gr. 
1. mgr. 26. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo: 
Útsvar skv. 25. gr. hjá hjónum, sem telja fram sameiginlega, og einstæðu 

foreldri, sem hefur fyrir heimili að sjá. svo og fólki í óvígðri sambúð, sem telur 
fram saman, sbr. 5. mgr. B-liðs 25. gr. laga nr. 68/1971 með áorðnum breytingum, 
skal lækka um 10500 kr. og útsvar einstaklings um 7500 kr. Telji hjón fram 
hvort í sínu lagi skal hvort um sig fá samsvarandi lækkun og einstaklingur. 
Fyrir hvert barn innan 16 ára aldurs, sem gjaldandi hefur á framfæri sínu, sbr. 
C-lið 25. gr. laga nr. 68/1971 með áorðnum breytingum, skal lækka útsvar hans 
um 1500 kr. Hafi gjaldandi fleiri en þrjú börn innan 16 ára aldurs á framfæri 
sínu skal enn fremur lækka útsvar hans um 3000 kr. fyrir hvert barn umfram 
þrjú. Fjárhæðir þessar skulu breytast í samræmi við skattvísitölu eins og hún 
er á hverjum tíma, sbr. 53. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breytingum. 

Aftan við sömu gr. laga nr. 8/1972 bætist ný mgr., er hljóði svo: 
Þeir, sem hafa tekið upp heimilisfesti hér á landi á næstliðnu almanaksári, 

skulu njóta lækkunar á útsvari samkvæmt þessari grein í hlutfalli við dvalartíma 
sinn hér á landi á því ári. 

17. gr. 
a-liður 27. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo: 

a. sem nýtur bóta samkvæmt II. kafla (Lifeyristrygginga) og IV. kafla (Slysa- 
trygginga) laga nr. 67 20. apríl 1971 með síðari breytingum. 
c-liður 27. gr. laga nr. 8/1972 breytist svo: 
Í stað orðanna „1—-4. tölulið“ komi orðin: 17. tölulið. Aftan við orðin 

„laga nr. 68/1971“ komi orðin: með síðari breytingum. 

18. gr. 
43. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo: 
Séu gjöld samkvæmt lögum þessum eigi greidd innan mánaðar frá gjalddaga, 

skal greiða sveitarsjóði dráttarvexti af því sem ógreitt er, talið frá og með gjald- 
daga. Dráttarvextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10 
frá 29. mars 1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. Dráttarvextir 
reiknast með sama hætti og hjá innlánsstofnunum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

a. 43. gr. laga nr. 8/1972 gildi svo orðuð til og með 31. desember 1975: 
Ef gjöld samkvæmt lögum þessum eru ekki greidd áður en 2 mánuðir 

eru liðnir frá gjalddaga, skal sreiða sveitarsjóði dráttarvexti af því, sem 
ógreitt er, 1%% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði sem líður, talið frá 

og með gjalddaga, uns gjaldið er greitt. 
b. Þar til nýtt fasteignamat hefur tekið gildi, er ráðherra heimilt að ákveða 

fyrir 15. nóv. ár hvert, að gjöld næsta árs, sem reiknuð eru sem hlutfall af 
fasteignamati, megi breytast í hlutfalli við þá breytingu byggingarvísitölu, sem 
orðið hefur frá 1. nóv. árið áður til 1. nóv. ákvörðunarársins.
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IV. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 67 20. apríl 1971, um almannatryggingar, 

sbr. lög nr. 96 27. desember 1971, lög nr. 112 31. desember 1972, 

lög nr. 62 21. maí 1974 og brb.lög nr. 88 24. september 1974. 

19. gr. 

Niður falli 26. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 4. gr. laga nr. 62/1974 og 6. gr. laga nr. 
88/1974. Jafnframt falli úr gildi önnur ákvæði laganna um fjölskvldubætur. 

V. KAFLI 

Heimild til lækkunar eða niðurfellingar söluskatts og afnáms tolla af nokkrum 

mikilvægum matvörum og hráefnum til matvælagerðar. 

20. gr. 
Afnema skal tolla af vörum, sem falla undir eftirfarandi tollskrárnúmer, sbr. 

lög nr. 6/1974, um tollskrá o. fl.: 
08.01.10  Bananar, nýir. 
08.02.10  Appelsínur, tangarínur, mandarinur og clementínur. 
08.02.21 Sítrónur. 
08.06.10 Epli. 
18.09.01  Melónur. 

21. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður tolla af þeim lyfjum, er falla 

undir tollskrárnúmer 30.01.00 og 30.02.00, og af þeim sérlyfjum, sem skráð eru á 
sérlyfjaskrá, og af þeim óskráðum sérlyfjum, sem til landsins eru flutt með heimild 
heilbrigðisyfirvalda skv. 3. mer. 54. gr. laga nr. 30/1963, er falla undir tollskrár- 
númer 30.03.09. 

22. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt að lækka eða fella niður söluskatt af einstökum 

matvörum eða matvöruflokkum, sbr. lög nr. 10/1960 með áorðnum breytingum. 
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar 

lækkunar, þar með skrá yfir þær vörur sem hún tekur til, svo og um bókhald og 
söluskattsframtal þeirra sem versla með vörur þessar. 

VI. KAFLI 

Flugvallagjald. 

23. gr. 
Á tímabilinu 1. maí 1975 til loka febrúar 1976 skal greiða flugvallagjald, er 

renni til ríkissjóðs, vegna hvers manns, sem ferðast með loftfari innanlands eða 
frá Íslandi til annarra landa. 

Undanþegin gjaldskvldu eru börn innan 2 ára aldurs, skráðar áhafnir loft- 
fara, þeir sem viðkomu hafa á Íslandi skv. farseðli milli annarra Evrópulanda 
og Ameríku og þeir sem ferðast með loftförum varnarliðs Bandaríkja Norður- 
Ameríku hér á landi. 

Heimilt er að innheimta tilsvarandi gjald vegna farþega, sem fara með skipum 
frá Íslandi til annarra landa. Nánari ákvæði um framkvæmd ákvæða þessarar máls- 
greinar skulu sett í reglugerð. Að öðru leyti gilda um þessi gjöld ákvæði 24., 25., 
26., 27. og 28. gr. þessa kafla.
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24, gr. 
Flugvallagjald skal vera 2500 kr. fyrir hvern farþega, sem ferðast frá Íslandi 

til annarra landa, þó 1250 kr. fyrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára. Fyrir 
hvern farþega, er ferðast innanlands að eða frá Reykjavíkurflugvelli og Kefla- 
víkurflugvelli, skal gjaldið nema 350 kr. þó 175 kr. fyrir farþega á aldrinum 
tveggja til tólf ára. Sama gjald skal greiða vegna farþega, er fara til Grænlands 
eða til Færeyja. Fyrir hvern farþega, er ferðast milli annarra flugvalla innan- 
lands, skal gjaldið vera 175 kr., þó hálft gjald fyrir farþega á aldrinum tveggja 
til tólf ára. Flugvallagjald skal fella inn í verð farseðils. 

25. gr. 
Eigandi loftfars og sá er ábyrgð ber á rekstri þess bera ábyrgð á greiðslu flug- 

vallagjalds. 
Fyrir brottför loftfars frá Íslandi skal afhenda umboðsmanni ríkissjóðs á 

flugstöð skrá um farþega með því, áhöfn þess og hverjir séu gjaldfrjálsir skv. 2. 
mgr. 23. gr. eða greiða skulu hálft gjald skv. 24. gr. Skrá þessi skal undirrituð af 

flugstjóra. 

26. gr. 
Flugvallagjald vegna farþega, er ferðast með loftförum sem skráð eru erlendis, 

og allra loftfara sem ekki er flogið á áætlunarleiðum, skal greiða umboðsmanni 
ríkissjóðs fyrir brottför loftfars um leið og afhent er skrá skv. 2. mgr. 25. gr. 

Flugvallagjald vegna farþega, sem ferðast í áætlunarflugi á viðurkenndum 
áætlunarleiðum, skal greiða til lögreglustjóra (í Reykjavík tollstjóra) eigi síðar en 
15. dag næsta almanaksmánaðar eftir brottför. 

27. gr, 
Sé gjöldum ekki skilað á réttum gjalddaga skal sá, sem gjaldinu ber að skila, 

greiða af því viðurlög er nemi 1% fyrir hverja byrjaða viku frá gjalddaga. Nú er 
skrifstofa innheimtumanns lokuð 15. dag mánaðar og telst þá gjalddagi vera næsti 
dagur þar á eftir sem skrifstofan er opin til almennrar afgreiðslu. 

Flugvallagjald nýtur lögtaksréttar. 
Heimilt er innheimtumanni að láta lögregluna stöðva atvinnurekstur þess er 

eigi gerir skil á réttum gjalddaga, þar til skil eru gerð, meðal annars með því að 
setja skrifstofur, starfsstofur og flutningatæki hans undir innsigli. 

28. gr. 
Brot á þessum kafla laganna varða sektum, varðhaldi eða fangelsi svo og 

sviptingu starfsleyfis. 

VII. KAFLI 

Skyldusparnaður. 

29. gr. 
Allir menn sem tekjuskaltskyldir eru samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/1971 

með síðari breylingum og ekki voru orðnir 67 ára fyrir 1. janúar 1975 skulu á 
árinu 1975 leggja til hliðar fé til varðveislu í ríkissjóði sem hér segir: 

a. Einstaklingar: 5% af skaltgjaldstekjum skattársins 1974 að frádregnum 
1000 000 kr., auk 75 000 kr. fyrir hvert barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 

1. mgr. C-liðar 9. gr. laga þessara.
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b. Samsköttuð hjón og fólk í óvígðri sambúð sem telur fram saman, sbr. 5. mgr. 
B-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breytingum: 5% af skattgjaldstekjum 
skattársins 1974 að frádregnum 1 250 000 kr., auk 75 000 kr. fyrir hvert barn 
sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-liðar 9. gr. laga þessara. 

c. Hjón sem telja fram hvort í sínu lagi: 5% af skattgjaldstekjum hvors um 
sig, að frádregnum 750 000 kr. hjá hvoru, auk 37 750 kr. hjá hvoru fyrir hvert 
barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-liðar 9. gr. laga þessara. 

Nemi munur vergra tekna til skatts og skattgjaldstekna hærri upphæð en 
250 000 kr. hjá einstaklingi og hvoru hjóna sem telja fram hvort í sínu lagi en 
376 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum skal hækka skattgjaldstekjur samkvæmt 
stafliðum a., b. og c. um þá upphæð sen munurinn er umfram þessar upphæðir, 
eftir því sem við á, og reiknast skyldusparnaður þá miðað við þessar upphækkuðu 
skattgjaldstekjur, sbr. stafliði a., b. og c. 

Hjá þeim skattþegnum sem heimilt væri að beita ákvæðum 4. mgr. 23. gr. 
laga nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga, skal hækka framangreindar vergar 
tekjur til skatts á þann veg er þar um ræðir. 

Skattstjórar sjá um útreikning skyldusparnaðar samkvæmt lögum þessum og 
gilda um hann ákvæði VI. kafla laga nr. 68/1971 með síðari breytingum, eftir því 
sem við á. 

Skyldusparnaður skv. þessari grein skal reiknaður í heilum þúsundum króna 
og lægri fjárhæð sleppt. Skal hann greiðast jafnhliða þinggjöldum til ríkissjóðs. 
Skyldusparnaður telst að fullu greiddur þegar fullnaðarskil hafa verið gerð á öllum 
þinggjöldum gjaldanda til ríkissjóðs samkvæmt þinggjaldabók ásamt þar greindum 
skyldusparnaði. 

Þegar maður hefur greitt skyldusparnað sinn að fullu skv. 1. og 3. mgr. skal 
ríkissjóður viðurkenna móttöku hans með afhendingu sérstakra skyldusparnaðar- 
skirteina. 

Skírteinin skulu skráð á nafn þess er sparar og er honum óheimilt 3 framselja 
þau eða veðsetja. 

Skirteini þessi skulu bera 4% ársvexti frá 1. janúar 1976 að telja eða loka- 
greiðsludegi skyldusparnaðar ef síðar er. 

Skírteini þessi eru lengst til 15. desember 1990, en frá 1. febrúar 1978 er eiganda 
í sjálfsvald sett hvenær hann fær skíirteinið innleyst. 

30. gr. 
Við endurgreiðslu skyldusparnaðarskírlina skv. 29. gr. greiðir ríkissjóður verð- 

bætur á höfuðstól og vexti í hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á vísitölu 
framfærslukostnaðar frá 1. nóvember 1975 til 1. nóvember næst á undan endur- 
greiðslu. 

Skyldusparnaður skv. 29. gr. er ekki frádráttarbær til tekjuskatts en skyldusparn- 
aðarskírteini, svo og vextir og verðbætur af þeim, eru framtalsskyld, en njóta að öðru 
leyti skattfrelsis á sama hátt og skyldusparnaður skv. Ill. kafla laga nr. 30/1970. 

3l. gr. 
Fjármálaráðherra skal með reglugerð mæla nánar fyrir um framkvæmd þessa 

kafla.
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VIII. KAFLI 

Lántökuheimildir vegna opinberra framkvæmda og Framkvæmdasjóðs. 

Ráðstöfun lánsfjár og skyldusparnaðar. 

92. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út ríkisskuldabréf 

eða spariskírteini til sölu innanlands að fjárhæð allt að 500 millj. kr., svo og happ- 
drættisskuldabréf að fjárhæð allt að 300 millj. kr., og gilda um þau ákvæði laga nr. 
1/1974. Jafnframt falla niður lántökuheimildir samkvæmt liðunum í LXIN., LXIIIL., 
LXIV., LXV. og LXVI. í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1975. 

3ð. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán að jafnvirði 

allt að 3800 millj. kr. Af þeirri fjárhæð er heimilt að endurlána Framkvæmdasjóði 
2 000 millj. kr. en 1800 millj. kr. skal ráðstafað svo sem fyrir er mælt í 34. gr. 

94. gr. 
Fé því, sem aflast samkvæmt heimilduða í 32. gr. og 33. gr. þessara laga, sam- 

kvæmt liðnum LX. í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1975, af erlendu lánsfé vegna Þorláks- 
hafnar, af erlendu láni Framkvæmdasjóðs hjá Viðreisnarsjóði Evrópu, af inn- 
heimtu endurlánuðu spariskírteinafé og með skyldusparnaði skv. 29. gr. VII. kafla 
þessara laga, en alls nema þær 5000 millj. kr., skal varið sem hér segir: 

Millj. kr 
Vegaframkvæmdir .............2.000. seen 900 
Landshafnir .............0000..00.eens sn 350 
Þangverksmiðja að Reykhólum .........00.000 000... nn... 230 
Orkumál ...........0.0000000s ens re rer 3520 

a. Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins og rafvæðing sveitanna. 
hb. Orkumál Norðurlands. 
c. Kaup á jarðborum. 
d. Virkjunarrannsóknir. 
e. Orkuveitur sveitarfélaga. 

IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

3ð. gr. 
6. mgr. 26. gr. laga nr. 21/1963, um kirkjugarða, hljóði svo: 
Eindagi kirkjugarðsgjalda er hinn sami sem á útsvörum. Stjórnir kirkjugarða 

geta falið ríkissjóði innheimtu kirkjugarðsgjalda. Í hreppsfélögum geta stjórnir 
kirkjugarðanna þó falið sveitarsjóðum innheimtuna. Innheimtulaun skulu vera 6% 
af innheimlu fé. Stjórnum kirkjugarðanna er heimilt að hafa innheimtuna í eigin 
höndum gegn sömu þóknun. 

36. gr. 
Á meðan innheimt er flugvallagjald skv. VI. kafla þessara laga skal fella niður 

söluskatt af fólksflutningum með loftförum innanlands.
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37. gr. 
I., 11. og Ill. kafli laga þessara öðlast þegar gildi og skulu ákvæði 11. og lll. 

kafla koma til framkvæmda við álagningu skatta til ríkissjóðs og útsvara til sveitar- 
sjóða fyrir skattárið 1974. Ákvæði 1. mgr. 10. gr. og 18. gr. skulu þó fyrst taka 

gildi 1. janúar 1976. 

IV. kafli laga þessara öðlast gildi 1. júlí 1975. 
V. kafli laga þessara öðlast þegar gildi. 
VI. kafli laga þessara öðlast gildi 1. maí 1975. 
VI, VITI. og IX. kafli laga þessara öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. april 1975. 

Geir Hallgrírr:sson. Ásgeir Bjarnason. Benedikt Sigurjónsson. 

(L. S.)   
Geir Hallgrímsson. 
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LOG 

um samræmda vinnslu sjávarafla og veiðar, sem háðar eru sérstökum leyfum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLanDs 
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. 
Sjávarútvegsráðuneytið getur samkvæmt lögum þessum sett almennar og svæð- 

isbundnar reglur, er stuðli að samræmingu milli veiðiheimilda samkvæmt sérstökum 
leyfum ráðuneytisins til rækju- og skelfiskveiða og vinnslugetu þessara greina fisk- 
iðnaðarins, meðal annars með skiptingu afla milli vinnslustöðva og/eða þeirra báta, 
sem veiðileyfi hljóta. 

2. gr. 
Í þeim greinum veiða, sem háðar eru sérstökum leyfum samkvæmt Í. gr., skal 

leita leyfis sjávarútvegsráðuneytisins til að koma á fót vinnslustöðvum eða til aukn- 
ingar á afkastagetu þeirra sem fyrir eru. Ráðuneytið getur synjað um slík leyfi, 
ef ekki er fyrirsjáanleg aflaaukning á viðkomandi svæði né samdráttur í starf- 
semi annarra vinnslustöðva á svæðinu. 

Opinberum fjárfestingarlánasjóðum skal tilkynnt um synjun slíkra leyfa. 

3. gr. 
Ráðherra getur sett nánari fyrirmæli um framkvæmd þessara laga. 

4. gr. 
Hver sá, er sekur gerist um brot á lögum þessum eða fyrirmælum samkvæmt 

þeim, skal sæta sektum, nema þyngri viðurlögum varði samkvæmt öðrum lögum. 
Sektir renni í ríkissjóð. Um mál út af brotum á lögum þessum eða fyrirmælum seil- 
um samkvæmt þeim skal fara að hætti opinberra mála. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 25. apríl 1975. 

Geir Hallgrímsson. Ásgeir Bjarnason. Benedikt Sigurjónsson. 

(L. S.) nn 

Matthías Bjarnason. 
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Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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LÖG 

um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, verðlagsmál o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Frá 1. október 1974 til 31. maí 1975 og þar til heildarsamtök aðila vinnumark- 

aðarins hafa samið um annað skulu launagreiðendur greiða launajöfnunarbætur í 
stað almennrar verðlagsuppbótar á laun umfram þá verðlagsuppbót, sem svarar til 
kaupgreiðsluvísitölu 106.18 stig, sem hér segir: 

í, Á laun, sem hinn 1. október 1974 eru lægri en 50 000 krónur á mánuði fyrir 

fulla dagvinnu, miðað við kaupgreiðsluvísitölu 106.18 stig, greiðist 3500 króna 
bætur á mánuði Úl þeirra, sem skila fullum dagvinnutíma, en hlutfallslega 
lægra til annarra. Bætur á vfirvinnukaup greiðist hlutfallslega þannig að gild- 
andi tengsl yfirvinnu- og dagvinnukauptaxta haldist. 

2, Á laun á Þilinu 50 000 til 53500 krónur hinn 1. október 1974 fyrir fulla dag- 
vinnu, miðað við kaupgreiðsluvísitölu 106.18 stigs, greiðist 3500 króna bætur 

á mánuði að frádreginni þeirri fjárhæð. sem kauptaxtinn er hærri en 50000 
krónur á mánuði, Hl þeirra, sem skila fullum dagvinnutíma, en hlutfallslega 

lægra til annarra. MN 
Bætur á hvern vfirvinnutíma 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. Hækkun grunnlauna um 3% 
hinn 1. desember 1974 og enn um 3% hinn 1. júní 1976 hefur þó engin áhrif 
á greiðslur launajöfnunarbóta skv. 1. og 2. tölulið þessarar greinar eða hækk- 
un grunnlauna í samræmi við samninga heildarsamtaka aðila vinnumarkaðarins. 

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 lekjur ákvæðisvinnufólks. Launajöfnunarbætur til ákvæðisvinnufólks skulu 
gerðar upp mánaðarlega eftir á á grundvelli vinnutíma og tekna í liðnum mánuði. 

ð. gr. 
Laun bónda og verkafólks hans í verðlagsgrundvelli búvöru, sbr. lög nr. 101/ 

1966, skulu hækka vegna launajöfnunarbóta um 5.6% og skal sú hækkun haldast 
til 31. maí 1970 og þar til annað verður ákveðið. 
hi 

4. gr. 
Hækkun sú á búvöruverði til bænda, sem hlýst af hækkun skv. ð. gr. skal 

ekki greidd út í hlutfalli við framleiðsluverðmæti, heldur jafnað þannig til bænda, 

að hún gagnist eingöngu hinum tekjulægri í þeirra hópi með líkum hætti og launa- 

jöfnunarbætur launþegum skv. lögum þessum. Heimilt er að setja reglugerð um 

innheimtu og úthlutun þessara bóta í samráði við Stéltarsamband bænda. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins skal annast úthlutun launajöfnunarbóta sam- 

kvæmt 1. málsgr. | 

Eftirfarandi reglur skulu gilda um launajöfnunarbætur til bænda: 

1. Launajöfnunarbætur greiðast þeim einum, er reka bú á lögbýli. Einstaklingar, 

sem eru aðilar að félagsbúi samkvæmt mati Framleiðsluráðs landbúnaðarins, 

hafa sama rétt til launajöfnunarbóta og aðrir bændur. Hlutafélög, önnur félög 

með takmarkaðri ábyrgð, stofnanir og aðrir ópersónulegir aðilar eiga ekki rétt 

á launajöfnunarbótum. 

9. Aðeins framleiðendur naulgripaafurða, sauðfjárafurða og kartaflna eiga rétt 

á launajöfnunarbótum. 

3. Aðilar, sem í árslok 1974 voru með minni bú eða búshluta en svarar 60 ær- 

gildum í nautgripum og/eða sauðfé, eiga ekki rétt á launajöfnunarbótum. 

Sama gildir um aðila með bú, sem á árinu 1974 gaf bónda og skylduliði hans 

hærri vinnulaunatekjur af nautgripa- og/eða sauðfjáreign en svarar til meðal- 

vinnulauna af 500 ærgilda búi í naulgripum og/eða sauðfé, samkvæmt út- 

reikningi og ákvörðun Framleiðsluráðs landbúnaðarins. Kartöfluframleiðendur 

1974, sem eru utan fyrrgreindra marka varðandi búfjáreign, eiga rétt á launa- 

jöfnunarbótum eftir reglum, er Framleiðsluráð landbúnaðarins setur. 

4. Búvöruframleiðendur, sem á árinu 1974 höfðu tekjur af atvinnu utan land- 

búnaðar, skulu — ef þeir fullnægja settum skilyrðum að öðru leyti — fá 

greiddar skertar launajöfnunarbætur samkvæmt mati Framleiðsluráðs land- 

búnaðarins. 
5. Réttur til launajöfnunarbóta er búndinn því skilyrði, að hlutaðeigandi telji 

tekjur sínar og eignir 1974 fram til skatls á fullnægjandi hátt að dómi Fram- 

leiðsluráðs landbúnaðarins. 

Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt að takmarka eða fella niður 

launajöfnunarbætur til búvöruframleiðenda, sem eru með hærri fyrningarfrá- 

drátt á skattframtali en reiknað er með í verðlagsgrundvelli búvöru, enda sé 

bústofn þeirra stærri en svarar 500 ærgildum í nautgripum og/eða sauðfé. 

Nú rekur aðili fleiri en eitt bú, og skal þá litið á þau sem eina heild við ákvörð- 

un launajöfnunarbóta. 

Umsóknir um launajöfnunarbætur skulu sendar Framleiðsluráði landbúnaðar- 

ins fyrir lok frests, er hún ákveður. Afrit af skattframtali 1975 skal fylgja hverri 

umsókn. Umsóknir mega vera í formi ljósrits af framtali (þ. e. almennu skatt-
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framtali og landbúnaðarskýrslu), sem skaltsljóri sendir Framleiðsluráði landbún- 

aðarins með áritun um, að hlulaðeigandi sæki um að fá greiddar launajöfnunar- 
bætur. Framleiðsluráð landbúnaðarins ákveður nánari tilhögun umsókna. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins ákveður fjárhæðir launajöfnunarbóta, er skulu 
vera breytilegar eftir hæð vinnutekna af búrekstri 1974, innan þess ramma, sem 
ákveðinn er í þessari grein, og í sem fyllstu samræmi við þau ákvæði, sem gilda um 
launajöfnunarbætur til launþega, sbr. 1. og 2. gr. þessara laga og reglugerð nr. 
267/1974, um launajöfnunarbætur. . 

5. gr. 
Greiðsla fjölskyldubóta, sbr. 26. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 62/1974, 

skal á tímabilinu 1. október til 30. júni 1975 miðuð við það, að árlegar fjölskyldu- 
bætur með barni séu 20 000 kr. 

6. gr. 
Bætur almannatrygginga samkvæmt lögum nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971, 

nr. 112/1972 og nr. 62/1974, aðrar en fjölskyldubætur, fæðingarstyrkur og tekju- 
trygging skv. 19. gr. skulu taka breytingum sem hér segir: 

Frá 1. október 1974 skulu þær hækka mn 6% frá því, sem í gildi var í sept. 
1974. 

Frá 1. desember 1974 skulu þær hækka um 8% frá því, sem í gildi var í nóv. 
1974. 

Frá 1. april 1975 skulu þær hækka um 9% frá því, sem í gildi var í mars 1975. 
Frá 1. júlí 1975 skulu þær hækka enn um 3% frá þvi, sem í gildi var í júní 

1975. 

Breytingar þessar skulu einnig taka til greiðslna skv. 73. gr. laganna. 
Þannig verði fullur, árlegur ellilífeyrir einstaklinga, sbr. 11. gr. laga nr. 67/ 

1971, sem hér segir, eftirgreind tímabil, miðað við að lífeyrir sé fyrst tekinn við 
67 ára aldur: 

Frá 1. október 1974 til 30. nóvember 1974 .........000. 0 155 400 kr. 
Frá 1. desember 1974 til 31. mars 1975 .......0.0.0 00. 160 068 

Frá 1. apríl 1975 til 30. júni 1975 ......0...00.000.. 0. 174 480 — 
Frá 1. júlí 1975 (..........00. 0000. 179 760 — 

7. gr 
Fjárhæðir 1. mgr. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971 og lög nr. 

62/1974, skulu vera sem hér segir eftirgreind tímabil: 

Tímabil: 1. okt. 1974 1. des. 1974 1. apríl 1975 

til til til Frá 

30. nóv. 1974 31. mars 1975 30. júní 1975 1. júlí 1975 

kr. kr. kr. kr. 

1. Fjárhæð annarra árstekna lif- 
eyrisþega en lífeyris almanna- 

trygginga (reiknaðrar leigu af 

eigin húsnæði og tekna barna), 

sem ekki skerðir rétt til uppbót- 

ar á lifeyri (tekjutryggingar): 

Einstaklingar  ................ 41 390 41 300 46 380 46 380 
Hjón 14 340 74 340 83 460 83 460
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1. okt. 1974 1. des. 1974 1. apríl 1975 

til til til Frá 

80.nóv.1974 — 31. mars 1975 30. Júní 1975 1. júlí 1975 

kr. kr. kr. kr. 

2. Uppbót á lífeyri (tekjutrygging) 

á ári: 

Einstaklingar  ................ 93 900 96 720 141 120 145 380 
Hjón 169 020 174 096 238 620 245 760 

3. Hafi bótaþegi aðrar tekjur, sbr. 

'1., umfram fjárhæðirnar, sem til- 

greindar eru í 1., skal skerða upp- 

bótina um ákveðinn hundraðs- 

hluta af tekjum umfram nefnd 
mörk sem hér segir .......... 50 51.5% 55% 55% 

8. gr. 
Breytingar bóta almannatrygginga skv. 6. og 7. gr. skulu m.a. koma í stað 

breytinga skv. 1. mgr. 78. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 19. gr. laga nr. 96/1971, af tilefni 
launajöfnunarbóta skv. lögum þessum, 3% almennrar hækkunar grunnlauna 1. des- 
ember 1974, launahækkunar skv. samkomulagi ASÍ og vinnuveitenda frá 26. mars 
1974 og 3% almennrar hækkunar grunnlauna frá 1. júní 1975. 

9. gr. 
Frá 1. október 1974 til 31. maí 1975 og þar til öðruvísi verður ákveðið skulu 

niðurgreiðslur vöruverðs úr ríkissjóði ekki vera lægri en þær eru við gildistöku 
laga þessara. 

10. gr. 
Frá 1. október 1974 til 31. maí 1975 og þar til öðruvísi verður ákveðið má ekki 

hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald fyrir afnot af fasteign eða lausafé 
Írá því, sem var 28. september 1974, nema að fengnu samþykki 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 23. september 
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 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. 

11. gr. 

Fjárfestingarlánasjóðir endurláni það fé, sem þeir fá til ráðstöfunar, með sam- 
bærilegum kjörum og þeir sæta sjálfir. Heimilt er að ákveða lánskjör þessara sjóða 
þannig, að ákvæði um verðtryggingu eða sengisákvæði nái til ákveðins hluta hvers 
láns. 

Ríkisstjórnin lætur fram fara árlega endurskoðun á lánskjörum sjóðanna, sbr. 
ákvæði 1. málsgr., og skal þá hafa hliðsjón af samsetningu þess fjármagns, sem 
sjóðirnir hafa yfir að ráða. Skal slík endurskoðun fyrst fara fram fyrir 15. júní 
n.k., vegna ársins 1975.
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Ríkisstjórnin skal, að fengnum tillögum Seðlabanka Íslands og Framkvæmda- 

stofnunar ríkisins, setja meginreglur um lánskjör allra opinberra fjárfestingar- 

lánasjóða í samræmi við ákvæði 1. málsgr. 
Stjórnir sjóða þeirra, sem hlut eiga að máli, skulu síðan gera tillögur um láns- 

kjör innan ramma meginreglnanna skv. 3. málsgr. Að fengnum þeim tillögum skal 

ríkisstjórnin taka endanlega ákvörðun um lánskjör fjárfestingarlánasjóða og kemur 

sú ákvörðun í stað lagaákvæða og reglna þeirra, sem nú gilda um þetta efni. 

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. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Fyrir árslok 1975 skal heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra láta fram fara 

könnun: 

a) á framfærslukostnaði elli- og örorkulifeyrisþega og skal könnunin bæði ná til 

einstaklinga og hjóna, er njóta elli- og örorkulifeyris. 

Hliðsjón af könnun þessari skal höfð við ákvörðun elli- og örorkulifeyris 
og tekjutryggingar hjóna og einstaklinga. 

b) á framfærslukostnaði barna einstæðra foreldra. Hliðsjón af könnun þessari 

skal höfð við ákvörðun barnalífeyris. 

Gjört í Reykjavík, 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Geir Hallgrímsson. 

Nr. 14. . 23. maí 1975. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 107/1973, um þörungavinnslu við Breiðafjörð. 

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

þÞykki minu: 
1. gr. 

1. Í stað orðanna „allt að 69 milljónum kr.“ í 1. tölulið 3. gr. laganna kemur: allt 

að 90 milljónum kr. 
9. Í stað orðanna „140 milljónir kr.“ í 2. tölulið 3. gr. laganna kemur: 340 milljónir kr. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 
Gunnar Thoroddsen.



23. maí 1975. 55 Nr. 15. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmda og 

reksturs Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán að jafn- 

virði 1 260 millj. kr. 

2. gr. 
Af lánsfé því, sem aflað er skv. 1. gr., skal verja 981 millj. kr. til að greiða skuld 

ríkissjóðs er myndaðist á viðskiptareikningi í Seðlabanka Íslands vegna hallareksturs 
Rafmagnsveitna ríkisins og framkvæmda þeirra umfram fjárhagsáætlun til ársloka 
1974. 

Jafnframt er heimilt að verja 329 millj. kr. af lánsfé þessu til að greiða skuld 
ríkissjóðs er myndast hafði til ársloka 1974 á viðskiptareikningi í Seðlabanka Ís- 
lands vegna útsjalda Vegagerðar ríkisins umfram fjárveitingar. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. mai 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í 

Matthtas Á. Mathiesen. 

23. maí 1975. = Nr. 16. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrejast lán fyrir Flugleiðir h.f. 

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

þvykki mínu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt, gegn þeim trvggingum sem hún metur gildar og 
með þeim skilyrðum sem hún ákveður, þ. á m. um hlutafjáraukningu og eftirlit 
með fjárhagslegum ákvörðunum félagsins, að veita Flugleiðum hf. sjálfskuldar- 
ábyrgð á lánum sem nema allt að 18,5 milljónum bandaríkjadala, enda taki Flug- 

leiðir hf. lán þessi til kaupa á flugvélum og til að bæta rekstrarfjárstöðu félagsins. 

2. gr. 
Tög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1978. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Stjórnartíðindi A 10, nr. 13—16. Útgáfudagur 27. maí 1975.
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Nr. 17. 56 29. maí 1975. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um stöðvun verkfalla hjá Áburðarverksmiðju ríkisins, Sementsverksmiðju 

ríkisins og Kísiliðjunni h.f. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Félagsmálaráðherra hefur tjáð mér, að verkföll hafi staðið yfir 

hjá starfsmönnum Áburðarverksmiðju ríkisins, Sementsverksmiðju ríkisins 

og Kísiliðjunnar h.f. frá 12. maí s. 1. Hafi sáttatilraunir ekki borið árangur og 
horfur ekki á lausn deilunnar í bráð. Verkföll þessi hafi þegar valdið mikilli 
röskun í atvinnulífi landsmanna. 

Nú sé vá fyrir dyrum í landbúnaðinum, þar sem síðustu forvöð séu til 
áburðardreifingar. Auk þess sé hörgull á súrefni til málmiðnaðar, er valdi 
verulegri truflun eða stöðvun í þeirri grein, en Áburðarverksmiðjan ein fram- 
leiði það hér á landi. 

Sementsskorturinn hafi þegar stöðvað byggingarframkvæmdir í landinu 
að mestu leyti og valdið alvarlegum töfum á framkvæmdum við Sigöldu- 
virkjun, hafnarframkvæmdum í Þorlákshöfn og víðar. 

Þá hafi verkfall þetta enn fremur haft þau áhrif að framleiðsla Kísil- 
iðjunnar hf. hafi stöðvast svo og öflun hráefnis til framleiðslu á næsta vetri, 
er valda muni atvinnuleysi og stofni afurðasölu verksmiðjunnar í tvísýnu. 

Því telji ríkisstjórnin, að brýna nauðsyn beri til að koma í veg fyrir 

frekari stöðvun téðra verksmiðja. 

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

1. gr. 
Hæstiréttur tilnefnir þrjá menn í kjaradóm, sem ákveði kaup og kjör þeirra 

starfsmanna Áburðarverksmiðju ríkisins, Sementsverksmiðju ríkisins og Kísiliðj- 

unnar h.f., sem í verkfalli eiga. 
Hæstiréttur kveður á um hver hinna þriggja kjaradómsmanna skuli vera for- 

maður dómsins. 
Kjaradómurinn setur sér starfsreglur, aflar sér af sjálfsdáðum nauðsynlegra 

gagna, og er rétt að krefjast skýrslna, munnlegra og skriflegra, af einstökum mönn- 
um og embættismönnum. 

2. gr. 
Verkföll, þar á meðal samúðarverkföll í því skyni að knýja fram aðra skipan 

kjaramála, sem lög þessi taka til, eru óheimil, þar á meðal framhald á verkfalli téðra 
starfsmanna. 

Reykjavtfk. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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3. gr. 
Ákvarðanir kjaradóms samkvæmt 1. gr. skulu gilda frá gildistöku laga þessara. 
Uns kjaradómur fellur skal fylgt ákvæðum síðustu samninga aðila um kaup og 

kjör, en leiðrétta þá launagreiðslur til samræmis við hann. 

4. gr. 
' „Ef almennar kauphækkanir verða á gildistíma þessara laga, skulu umræddir 

starfsmenn verða þeirra aðnjótandi, að mati kjaradóms. 

5. gr. 
Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála, og varða 

brot sektum. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

7. gr. 
Lög þessi gilda til 31. desember 1975, nema nýir samningar hafi verið gerðir 

milli aðila. 

Gjört að Bessastöðum 29. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A 11, nr. 17. Útgáfudagur 29. maí 1975.
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Nr. 18. 58 30. apríl 1975. 

LÖG 

um trúfélög. 

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

þykki mínu: 

I 

ALMENN ÁKVÆÐI UM TRÚFÉLÖG 

1. gr. 
Rétt eiga menn á að stofna trúfélög, og er hverjum manni frjálst að iðka trú 

sína og þjóna guði, einn eða í félagi með öðrum, með þeim hætti, er best á við 
sannfæringu hvers eins. Eigi má þó kenna eða fremja neitt, sem er gagnstætt góðu 
siðferði og allsherjarreglu. 

2. gr. 
Enginn getur að lögum bundist skyldu eða skuldbundið annan til að vera eða 

vera ekki aðili að trúfélagi, trúmálasamtökum eða trúarreglu. 

3. gr. 
Þeir, sem orðnir eru 16 ára að aldri, geta tekið ákvörðun um inngöngu í trú- 

félag eða úrsögn úr trúfélagi. 

4. gr. 
Enginn, sem er innan 20 ára, getur svo að gilt sé unnið heit um inngöngu í 

trúarreglu, klaustur eða þvílík samtök. Bannað er að taka við slíku heiti. 

5. 
Barn, sem fætt er í hjónabandi, skal 

og foreldrar þess. 
Ef foreldrarnir heyra ekki til sama trúfélagi, skal barn frá fæðingu talið heyra 

til sama trúfélagi og móðir þess. 
Barn, sem fætt er utan hjónabands eða eftir að hjónabandi er slitið, skal frá 

fæðingu talið heyra til sama trúfélagi os móðir þess. 

gr. 
frá fæðingu talið heyra til sama trúfélagi 

6. gr. 
Foreldrar geta saman tekið ákvörðun um inngöngu barns síns undir 16 ára 

aldri í trúfélag eða úrsögn úr trúfélagi. Það foreldri, sem fer eitt með forcldra- 
vald, getur tekið slíka ákvörðun. 

Ef foreldri fara ekki með foreldravald. getur lögráðamaður tekið ákvörðun 
samkvæmt 1. málsgrein. : 

Háfi barn náð 12 ára aldri, skal leitað álits þess um slíka ákvörðun. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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7. gr. 
Enginn má samtímis heyra til þjóðkirkjunni og skráðu trúfélagi utan þjóð- 

kirkjunnar eða tveimur skráðum trúfélögum utan þjóðkirkjunnar. 

Aðeins þeir verða taldir heyra til íslensku þjóðkirkjunni eða íslensku trúfélagi 
utan þjóðkirkjunnar, sem eru íslenskir ríkisborgarar eða eiga búsetu hér á landi. 

8. gr. 
Um inngöngu í og aðild að trúfélagi gilda þau ákvæði, er lög og samþykktir 

þeirra mæla fyrir um. Prestur eða forstöðumaður, er í hlut á, skal gæta þess, að 
skilyrðum laga sé fullnægt og að sá, sem leitar inngöngu, heyri ekki samtímis til 

öðru skráðu trúfélagi eða þjóðkirkjunni. 
Úrsögn úr skráðu trúfélagi eða þjóðkirkjunni skal beint skriflega eða með 

persónulegri tilkynningu til prests eða forstöðumanns, er í hlut á, en hann skal gæta 
þess, að skilyrðum laganna sé fullnægt. 

Presturinn eða forstöðumaðurinn skulu skrá inngöngu eða úrsögn og láta í té 

inngöngu- eða úrsagnarvottorð. 
Að því leyti sem tilkynning til þjóðskrár um inngöngu og úrsögn úr trúfélagi 

ræður skráningu vegna sérstakra atriða í sambandi við aðild að trúfélagi, svo sem 
vegna álagningar gjalda, ræðst gildistími í þeim atriðum af lögmætri tilkynningu 
til þjóðskrár. Geta þeir, sem hlut eiga að máli, annast þá tilkynningu með fram- 

vísun vottorðs samkvæmt 3. málsgr. 

9. gr. 
Enginn má leitast við að hafa áhrif á ákvörðun manns um. inngöngu í eða 

úrsögn úr trúfélagi með því að beita ótilhlýðilegum aðferðum, loforðum eða hót- 

unum. 

10. gr. 
Ákvæði þessa kafla eiga jafnt við um aðild að þjóðkirkjunni og öðrum trú- 

félögum, nema annað eigi við samkvæmt þessum lögum eða sérstökum lögum, er 

varða þjóðkirkjuna. 

11 

UM TRÚFÉLÖG UTAN ÞJÓÐKIRKJUNNAR 

11. gr. 
Heimilt er að stofna trúfélag utan þjóðkirkjunnar, án þess að skylt sé að til- 

kynna stjórnvöldum um stofnun þess eða starfsemi. 
Ekki er heimilt að taka upp nafn á trúfélagi, sem er með þeim hætti líkt nafni 

annars trúfélags, að misskilningi geti valdið. 
Trúfélag getur tryggt sér einkarétt að nafni með því að tilkynna það til dóms- 

og kirkjumálaráðuneytisins. Ráðuneytið skal gæta þess, að nafnið sé ekki notað 
af öðrum, að það valdi ekki misskilningi eða fari með öðrum hætti í bága við alls- 
herjarreglu. Ráðuneytið lætur í té vottorð um, að nafnið sé tilkynnt og staðfest. 

Ef breytt er um nafn á trúfélagi, sem fengið hefur staðfest nafn sitt, eða fé- 
lagið er lagt niður, skal stjórn þess tilkynna þetta til ráðuneytisins. 

12. gr. 
Leita má skráningar á lrúfélösum utan þjóðkirkjunnar. Þau fá með henni rétt- 

indi og skyldur, sem lög ákveða. 
Ákvæði laga þessara um prest eða forstöðumann í skráðu trúfélagi eiga við þá 

starfsmenn þess, sem annast þan embættisverk, sem skráningin heimilar þeim að 
vinna innan trúfélagsins. 

.
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13. gr. 
Trúfélag, sem óskar skráningar, skal senda dóms- og kirkjumálaráðuneytinu 

upplýsingar um: 

1. nafn trúfélagsins og heimilisfang, 
2. trúarjátningar og kenningar þess, 
3. skipulag þess og starfshætti, 
4. félagssvæði, skiptingu í söfnuði eða deildir ásamt félagatölu, 
5. nöfn stjórnarmanna, 
6. nöfn presta eða forstöðumanna og starfssvæði, 
7. ákvæði samþykkta um inntöku, úrsögn og brottvísun félagsmanna, 
8. ákvæði samþykkta um aðalfund, félagsfundi og stjórnarfundi, um atkvæða- 

greiðslur og atkvæðisrétt og um breytingar á samþykktum félagsins, 
9. reglur um meðferð og ráðstöfun fjármuna trúfélagsins. 

Ráðherra getur sett ítarlegri reglur um form og innihald beiðni um skráningu. 

14. gr. 
Þegar trúfélag hefur verið viðurkennt til skráningar, skal ráðuneytið láta því 

í té vottorð um skráninguna og auglýsa hana í Tösbirtinsablaði. 

15. gr. 
Skráð trúfélag skal árlega fyrir lok marsmánaðar senda dóms- og kirkjumála- 

ráðuneytinu skýrslu um starfsemi sína á næstliðnu ári og jafnframt breytingar, sem 
orðið hafa á þeim atriðum, sem tilkynnt hafa verið til skráningar, sbr. 13. gr. 

Tilkynna skal þegar í stað til ráðuneytisins um skipun, flutning eða starfslok 
prests eða forstöðumanns. 

16. gr. 
Ef skilyrði skráningar eru ekki lengur fyrir hendi eða trúfélag vanrækir skyldur 

sínar samkvæmt lögum, skal dóms- og kirkjumálaráðuneytið veita því skriflega 
aðvörun og setja því frest til að bæta úr því, sem áfátt er. Ef ekki er bætt úr því, 
sem áfátt er, innan frestsins, sem ekki skal vera skemmri en einn mánuður, getur 
ráðherra ákveðið að fella skráningu þess úr gildi. 

Ef brot er sérstaklega vitavert, má fella skráningu úr gildi þegar í stað. 
Þegar skráð trúfélag er lagt niður eða starfar af öðrum ástæðum ekki lengur 

sem skráð trúfélag, er þeim, sem annast vörslu embættisbóka, sem því er falið að 
færa. skylt að afhenda þær ráðuneytinu þegar í stað. 

Ráðuneytið auglýsir í Lögbirtingablaði, er skráning fellur úr gildi. 
Embættisbækur skráðs trúfélags skulu afhentar til þjóðskjalasafnsins eftir sömu 

reglum og embættisbækur embættismanna ríkisins. 

17. gr. 
Prestur eða forstöðumaður skráðs trúfélags skal ekki vera yngri en 25 ára og 

ekki eldri en 75 ára. Hann skal hafa almenn hæfnisskilyrði til opinberra starfa, 
sbr. nú lög nr. 38 1954, 3. gr. 

Áður en hann tekur við starfi, skal hann senda dóms- og kirkjumálaráðuneyt- 

inu skriflega yfirlýsingu um, að hann muni vinna af samviskusemi þau störf, sem 
honum eru í því starfi falin samkvæmt lögum. 

Prestur eða forstöðumaður skráðs trúfélags skal færa þær embættisbækur, sem 
ráðuneytið fyrirskipar. 

Hann gefur út fullgild embættisvottorð um það efni, sem í embættisbækurnar 
er skráð, og um þau embættisverk, sem hann hefur unnið. 

Hann skal láta í té þær tilkynningar. upplýsingar og vottorð. sem lög eða reglur 
mæla fyrir um, og er háður því eftirliti um framkvæmd embættisstarfa sinna, sem 
ráðuneytið ákveður.
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18. gr. 
Prestur eða forstöðumaður skráðs trúfélags er háður ábyrgð opinbers starfs- 

manns Í framkvæmd þeirra starfa, sem honum eru falin samkvæmt ákvæðum laga. 
Vanræki prestur eða forstöðumaður skráðs trúfélags skyldur sínar samkvæmt 

ákvæðum laga eða reglum settum samkvæmt þeim, skal dóms- og kirkjumálaráðu- 
neytið veita honum skriflega aðvörun og tilkynna það stjórn trúfélagsins. 

Ef ekki er bætt úr því, sem aflaga fer, eða um er að ræða mjög alvarlegt brot 
á starfsskyldum, getur ráðuneytið svipt hann rétti Hl að gegna starfi prests eða 
forstöðumanns. 

Sama á við, ef hann missir með öðrum hætti skilyrði til að gegna starfi prests 
eða forstöðumanns. 

Tr 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

19. gr. 
Selja má með reglugerð nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara, svo og 

útbúa eyðublöð fyrir tilkynningar og vottorð og um færslu á skrám og reiknings- 
haldi. 

Brot gegn 4. gr. 2. málslið, 9. gr., 11. gr. 2. og 4. málsgr., 15. gr., 16. gr. 3. 
málsgr. og 5. málsgr. og 17. gr. 2. málsgr. varða sektum. 

21. gr. 
Þau trúfélög utan þjóðkirkjunnar, sem fengið hafa staðfestingu á presti eða 

forstöðumanni samkvæmt lögum um utanþjóðkirkjumenn, nr. 4 19. febrúar 1886, 

sbr. lög nr. 6 á. mars 1904, um breyting á þeim lögum, skulu halda réttindum sam- 
kvæmt þeim lögum, að öðru óbreyttu, til loka marsmánaðar eftir að heilt almanaks- 
ár er liðið frá gildistöku laga þessara. Hafi slíkt trúfélag ekki fengið skráningu 
skv. 12, sbr. 13. gr. þessara laga, innan þess líma, koma ákvæði 16. greinar 3. 
málsgr. til framkvæmda. 

Meðan trúfélög starfa samkvæmt þessari grein án þess að hafa fengið skrán- 
ingu, skulu þó ákvæði þessara laga gilda um þau eftir því, sem við á, 

22. gr. 
Lög þessi öðlast gildi í. júlí 1975, og falla þá jafnframt úr gildi lög um utan- 

þjóðkirkjumenn, nr. 4 1886, og lög nr. 6 1904, um breyting á þeim lögum. 

Gjört í Reykjavik 30. april 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 108 31. des. 1974, um Framleiðslueftirlit sjávarafurða. 

N 
Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugi; Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
d. gr. laganna orðist þannig: 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins framkvæmir, í samráði við Framleiðslueftirlit 

sjávarafurða, þær rannsóknir sem nauðsynlegar eru vegna þeirrar stofnunar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 9. mai 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) uu 

Matthías Bjarnason. 

Nr, 20. 20. maí 1975. 

LÖG 

um veitingu ríkisborgararéttar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Rikisborgararétt skulu öðlast: 

1. Andreassen, Thordis, húsmóðir á Ísafirði, f. í Skotlandi 17. ágúst 1938. 
2. Bang, Birgit, afgreiðslustúlka á Sauðárkróki, f. í Danmörku 13. mai 1936. 

3. Bang, Edda Marianne, gæslustúlka á Sauðárkróki, f. á Íslandi 4. júní 1950. 
4. Bang, Inge Vibeke, húsmóðir á Sauðárkróki, f. á Íslandi 26. september 1939. 
5. Bech, Bjarni, sjómaður í Ólafsvík, f. í Færeyjum 20. febrúar 1940. 
6. Becker, Luise Elisabeth Hildegard, einkaritari í Reykjavík, f. í Þýskalandi 28. 

Janúar 1914. 
1. Behrens, Peter Otto Heinrich, tamningamaður á Stokkseyri, f. í Þýskalandi 6. 

september 1937. 
8. Björn Kristján Hansson, vélvirki á Seyðisfirði, f. á Íslandi 2. febrúar 1951. 
9. Bonita, James Thomas, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 18. apríl 1965. 

10. Ghiarolanzio, Alfred, barn í Reykjavík, f. á Íslandi 13. janúar 1971. 

11. Ghiarolanzio, Patrick Joseph, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 10. maí 1972. 
12. Clementsen, Hans, verkamaður á Seyðisfirði, f. í Færeyjum 6. apríl 1920. 
13. Didriksen, Odd, menntaskólakennari í Kópavogi, f. í Noregi 16. ágúst 1927. 

14. Donnellv, Mary, bókhaldari í Reykjavík, f. á Írlandi 30. apríl 1927.
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15. Duck, Howard Leon, barn á Seltjarnarnesi, í. í Bandaríkjunum 26. október 1963. 

16. Duck, Kristofer Lee, barn á Seltjarnarnesi, f. í Bandaríkjunum 13. febrúar 1967. 

(7. Elliot, Jón Thomas, barn í Reykjavík, f. á Íslandi 5. júní 1963. 

18. Elliot, Richard Magnús, barn í Hafnarfirði, Í. í Bandaríkjunum 19. mars 1966. 

19. Gams, Klaus, barn í Reykjavík, f. í Þýskalandi 1ÍÐ. febrúar 1973. 
20. Gook, Irene Florence, húsmóðir á Akureyri, f. í Englandi 11. ágúst 1909. 
21. Hackert, Signý Amelía, Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 11. júlí 1967. 
22. Hansen, Herdís Diana, húsmóðir í Garði, f. í Færeyjum 1. febrúar 1908. 

23. Hansen, Marita Jóhanna, húsmóðir í Garði, í. í Færeyjum 24. ágúst 1944. 

24. Hansen, Matthías Páll, sjómaður á Akureyri, f. á Íslandi 8. desember 1950. 
25. Hentze, Amy Evarda, húsmóðir á Skagaströnd, f. í Færeyjum 5. febrúar 1939. 

26. Higazi, Fuad Kamal, verkamaður í Reykjavík, f. í Jerúsalem 19. júní 1949. 
27. Howser, Delía Kristín, barn í Hafnarfirði, f. á Íslandi 18. ágúst 1965. 

28. Howser, George Hjörtur, barn í Hafnarfirði, f. á Íslandi 30. júní 1961. 
29. Howser, Laura Ann, nemi í Hafnarfirði, f. á Íslandi 1. janúar 1959. 

30. Jacobsen, Inger (f. Mauniche), bókari á Selfossi, f. í Danmörku 9. september 

1923. 

#1. Jetzeck, Hans-Otto, umsýslustjóri í Reykjavík, f. í Þýskalandi 11. október 1927. 
32. Joensen, Sólrún Mary West, húsmóðir í Sandgerði, f. í Færeyjum 2. október 1945. 
33. Jóhann Pétur Hansson, kennari á Seyðisfirði, f. á Íslandi 9. janúar 1950. 
34. Karcher, Heinrich, trúboði í Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 28. september 1919. 

35. Karcher, Katherine Noomi (f. Schröeder), trúboði í Hafnarfirði, f. í Bandaríkj- 
unum 20. febrúar 1923. 

36. Kulp, Haraldur, nemi í Þykkvabæ, f. á Íslandi 20. október 1958. 
37. Lindtveit, Olav Einar, nemandi í Hafnarfirði, f. í Noregi 16. júlí 1956. 
38. Marchante Barrobés, Maria Carmen Dolores Asuncion, húsmóðir í Hafnarfirði, 

{. á Spáni 15. september 1946. 
39. Nelson, Benjamin Axel, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 13. desember 1961. 
0. Nelson, Eiríkur Óli, barn í Reykjavík, í. á Íslandi 3. desember 1963. 
41. Nelson, Matthew Leif, barn í Reykjavik, f. í Bandaríkjunum 12. desember 1962. 
12. Nielsen, Esther Helene, húsmóðir í Borgarfirði eystra, f. í Færevjum 4. janúar 

1933. 

43. Olesen, Halldór Friðrik, vélstjóri í Kópavogi, f. á Íslandi 8. júlí 1945. 
44. Pedersen, Poul Heine, gluggahreinsunarmaður í Reykjavík, f. í Danmörku 18. 

júni 1997. 
45. Persky, Kathy Ann, barn í Keflavik, f. í Bandaríkjunum 17. maí 1969. 
16. Pelersen, Jensa Michala Selinda, húsmóðir í Sandgerði, f. í Færeyjum 20. júlí 

1924. Í 

47. Rasmussen, Arne Juul, matsveinn í Grundarfirði, f. í Danmörku 9. júlí 1948. 
48. Rocksén, Karl-Erik, arkitekt í Reykjavík, f. á Íslandi 28. ágúst 1939. 
49. Rowlinson, Bryon, iðnverkamaður á Patreksfirði, f. í Englandi 1. október 1950. 
50. Saari, Beverlee Ann, nemi í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 24. júlí 1954. 
51. Sand, Ólavur Edvinsson, sjómaður í Þorlákshöfn, f. í Færeyjum 17. september 

1934. 

52. Sánder, Antonie Marta Karola, hjúkrunarkona í Reykjavík, f. í Þýskalandi 1. 

febrúar 1935. 

58. Sarinesen, Laurits Christian, verkamaður í Vestmannaeyjum, Í. í Danmörku ðl. 

mars 1916. 

54. Seidl, Renate Monika, skjalaþýðandi í Reykjavík, f. í Þýskalandi 25. júlí 1941. 
55. Shelhamer, James Ásbjörn, barn í Kópavogi, f. í Bandaríkjunum 8. júní 1972. 
56. Skýlindal, Páll, símvirki í Reykjavík, f. í Færeyjum 17. september 1929.
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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 samkvæmt 
lögum um mannanöfn. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 20. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Ólafur Jóhannessson. 

Nr. 21. . 23. maí 1975. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

4. gr. laganna orðist svo: 

Stjórn sjóðsins skal heimilt að taka í tölu sjóðfélaga starfsmenn bæjar-, sýslu- 
og hreppsfélaga og stofnana, er þeim til heyra og sérstakan fjárhag hafa, starfsmenn 
landshlutasamtaka sveitarfélaga, starfsmenn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja 
og starfsmenn aðildarfélaga bandalagsins ásamt starfsfólki sparisjóða, samnorrænna 
stofnana og uppeldis- og heilbrigðisstofnana, sem reknar eru af sjálfstæðum styrktar- 
eða liknarfélögum, svo og starfsmenn stjórnmálaflokka, sem voru í starfi árið 1971 
eða hófu slarf síðar, enda séu uppfyllt skilyrði 3. gr. La. um ráðningartíma og 
aðalstarf. 

2. gr. 
Aftan við 10. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Iðgjöld starfsmanna stjórnmálaflokka, svo og iðgjöld launagreiðenda þeirra, 

skulu miðuð víð tiltekna launaflokka ríkisstarfsmanna eftir samkomulagi starfs- 
manna og launagreiðenda að tilskildu samþykki fjármálaráðherra. Sama gildir um 
kaup þeirra á réttindum fyrir liðinn starfstíma, sem þeir skulu eiga rétt til, sbr. 5. gr. 

3. gr. 
1. málsliður 2. málsgr. 14. gr. laganna orðist svo: 
Upphæð makalifeyris er hundraðshluti af launum þeim, sem á hverjum tíma 

fylgja starfi því, er hinn látni gegndi síðast. 

4. gr. 

Á eftir 5. málslið 1. málsgreinar 17. gr. laganna komi: 
Hafi hann verið sjóðfélagi í 15 ár eða lengur í þjónustu ríkisins eða sjálfseignar- 

stofnunar, sem fengið hefur aðild að sjóðnum, miðast elli- og makalifeyrir þó við 
launin eins og þau eru, þegar lfeyrisgreiðslur byrja.
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5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felld úr gildi lög nr. 23 22. apríl 

1967 og lög nr. 49 26. maí 1972, um breyting á lögum nr. 29 99. apríl 1963, um 
Lifeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

Gjört í Reykjavík 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

23. mai 1975. . Nr. 22. 
LÖG 

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Með tónlistarskóla er í lögum þessum átt við skóla, sem fullnægir eftirgreind- 

um skilyrðum: 

Í) Hefur a. m. k. einn fastan kennara, auk stundakennara. 
2) Starfar minnst sjö mánuði á ári og lýkur með prófum og opinberum nemenda- 

tónleikum. 
3) Veitir hverjum nemanda kennslu í aðalnámsgrein, eina stund í viku. Auk þess 

séu a. m. k. tvær aukanánsgreinar kenndar í hóptímum (tónfræði, tónheyrn, 
tónlistarsaga og samleikur). 

4) Hefur a. m. k. 30 nemendur. 

2. gr. 
Tónlistarskólar, sem fullnægja framangreindum skilyrðum, skulu fá styrk úr 

ríkissjóði og frá viðkomandi sveitarfélagi, er nemi launagreiðslum til skólastjóra 
og kennara skólanna. Sveitarstjórn ræður skólastjóra og kennara að fengnum il- 
lögum skólanefndar og teljast þeir starfsmenn sveitarfélagsins. Sveitarfélagið annast 
launagreiðslur, en ríkisstyrkur, er nemi 50% launakostnaðar, skal mánaðarlega 
greiddur sveitarfélaginu, enda sét laun greidd samkvæmt gildandi kjarasamningum 
á hverjum tíma. 

Skólanefnd, skipuð fulltrúum eignaraðila skólans, fer með fjárreiður skólans, 
en viðkomandi sveitarfélag skal ávallt eiga fulltrúa í nefndinni. 

Ef fleiri en eitt sveitarfélag stendur að rekstri tónlistarskóla, gera þan með 
sér samning um fyrirkomulag greiðslna og kostnaðarskiptingu. 

Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins er heimilt að taka starfsmenn tón- 
listarskóla, sem starfa samkvæmt lögum þessum, í tölu sjóðfélaga, sbr. 4. gr. laga um 
Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins og önnur ákvæði þeirra laga. 

3. gr. 
Rekstrarstyrkir til tónlistarskóla skulu ákveðnir í fjárlögum. Gerir menntamála- 

ráðuneytið í sambandi við undirbúning fjárlaga tillögu um fjárveitingu til hvers 
skóla um sig, með hliðsjón af starfsemi og fjárhagsafkomu skólans síðasta starfs- 
ár, sbr. 4. gr. 

A 9
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4. gr. 
Tónlistarskólar, sem styrks njóta samkvæmt þessum lögum, skulu senda við- 

komandi sveitarfélagi fyrir 1. maí árlega endurskoðaðan rekstrar- og efnahagsreikn- 
ing sinn fyrir síðastliðið almanaksár, ásamt skýrslu um starfsemi skólans, svo og 
fjárhags- og starfsáætlun næsta árs. Viðkomandi sveitarfélag skal svo senda mennta- 
málaráðuneytinu fjárhags- og starfsáætlunina, samþykkta af sveitarfélaginu, fyrir 1. 
júní sama ár. Getur ráðuneytið ákveðið í hvaða formi skýrslur þessar skuli vera. 

5. gr. 
Nú berst umsókn um styrk til tónlistarskóla, sem er að hefja starfsemi, og skal 

þá styrkur ekki veittur fyrr en viðkomandi sveitarfélag hefur kannað allar aðstæður 
til að starfrækja styrkhæfan skóla á viðkomandi stað. Ef skilyrði til skólahalds 
reynast fyrir hendi, þá skal styrkur í fyrsta sinn ákveðinn með hliðsjón af rekstrar- 
áætlun, sbr. 4. gr. 

6. gr. 
Styrkur skal veittur tónlistarskólum til hljóðfærakaupa, eftir því sem fé er veitt 

til í fjárlögum. Menntamálaráðuneytið skiptir styrknum með hliðsjón af þörf skól- 
anna. Styrkur má þó aldrei vera hærri en nemi % af andvirði hljóðfærisins. 

7. gi. 
Heimilt er að veila styrki til tónlistarkennslu á stöðum, sem ekki fullnægja 

framangreindum skilyrðum um tónlistarskóla. Skulu styrkumsóknir sendar mennta- 
málaráðuneytinu eigi síðar en 1. júní ár hvert, ásamt nákvæmri skýrslu um kennsl- 
una síðastliðið ár og kostnað við hana. Ef ástæða telst til styrkveitingar, gerir 
menntamálaráðuneytið tillögu um fjárlagastyrk til tónlistarkennslunnar með hlið- 
sjón af því, hversu fullkomna og fjölþætta kennslu um er að ræða. 

8. gr. 
Menntamálaráðuneytið getur kvatt sér til ráðuneytis um framkvæmd laga þess- 

ara sérfróða menn í tónlistarmálum. 

9. gr. 
Menntamálaráðuneytið gelur í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd 

laga þessara. Má þar gera að skilyrði fyrir slyrkgreiðslu, að námsskrá hlutaðeigandi 
skóla hafi hlotið staðfestingu menntamálaráðuneytisins. 

10. gr. 
Ef tónlistarskóli, sem styrks hefur notið, hættir störfum, skal sveitarfélagið 

varðveita eignir skólans (hljóðfæri o. fl.) þar til skóli tekur til starfa að nýju. 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 12/1963, um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, og önnur ákvæði sem kunna að brjóta í 

bága við þessi lög. 

9 
Gjöri í Reykjavík 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Vilhjálmur Hjálmarsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 72 1. júní 1972, um breyting á lögum nr. 30 12. maí 

1970, um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „allt að 80 milljónum króna árlega“ í 3. gr. laganna komi: allt 

að 160 milljónum króna árlega. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 

Gunnar Thoroddsen. 

23. maí 1975. . Nr. 24. 
LOG 

um breyting á lögum nr. 30 frá 1941, um fjarskipti. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Áttan við 12. gr. laganna bætist: 
Í reglugerð má ákveða, að þeir, sem hljóta uppbót á elli- og örorkulifeyri sam- 

kvæmt 19. gr. laga um almannatryggingar frá 1971, verði undanþegnir afnotagjöld- 
um fyrir síma. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) RN 
Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir 

og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. 

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

þykki mínu: 
I. KAFLI 

Ráðgjöf og fræðsla. 

1. gr. 

Gefa skal fólki kost á ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir. 
Landlæknir hefur á höndum yfirumsjón með framkvæmd og uppbyggingu 

slíkrar ráðgjafar og fræðslu. 
2. gr. 

Aðstoð skal veita, eftir því sem við á, svo sem hér segir: 

1. Fræðsla og ráðgjöf um notkun getnaðarvarna og útvegun þeirra. 
2. Ráðgjöf fyrir fólk, sem íhugar að fara fram á fóstureyðingu eða ófrjósemis- 

aðgerð. 
8. Kvnlifsfræðsla og ráðgjöf og fræðsla um ábyrgð foreldrahlutverks. 
á. Ráðgjöf og fræðsla varðandi þá aðstoð, sem konunni stendur til boða í sam- 

bandi við meðgöngu og barnsburð. 

ð. gr. 

Ráðgjafarþjónusta þessi skal veitt á heilsugæslustöðvum og sjúkrahúsum og 

má vera í starfstengslum við mæðranefnd, kvensjúkdómadeildir, geðvernd, Íjöl- 

skylduráðgjöf og félagsráðgjafaþjónustu. 

4. gr. 

Að ráðgjafarþjónustunni skulu starfa læknar, félagsráðgjafar, ljósmæður, 

hjúkrunarfólk og kennarar, eftir því sem þörf krefur. 

5. gr. 
Allar viðurkenndar getnaðarvarnir skulu fást hjá ráðgjafarþjónustunni. Unnið 

skal að því að auðvelda almenningi útvegun getnaðarvarna, m. a. með því, að 

sjúkrasamlög taki þátt í kostnaði þeirra. 

6. gr. 
Ráðgjöf fyrir fólk, sem íhugar fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð, tekur til 

þess, sem hér segir: 

Læknishjálp. 
Þungunarprófanir. 
Ráðgjafar- og stuðningsviðtöl. 
Félagsleg aðstoð. 
Aðstoð við umsókn og tilvísun til sjúkrahúss. 

7. gr. 
Fræðsluyfirvöld skulu í samráði við skólayfirlækni veita fræðslu um kyn- 

líf og siðfræði kynlífsins á skyldunámsstigi í skólum landsins. Einnig skal veita 

þessa fræðslu á öðrum námsstigum. 

F
á
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Il. KAFLI 

Um fóstureyðingar. 

8. gr. 
Fóstureyðing samkvæmt lögum þessum er læknisaðgerð, sem kona gengst undir 

í því skyni að binda endi á þungun, áður en fóstrið hefur náð lífvænlegum þroska. 

9. gr. 
Fóstureyðins er heimil: 

1. Félagslegar ástæður: 

Þegar ætla má, að þungun og tilkoma barns verði konunni og hennar nánustu 
of erfið vegna óviðráðanlegra félagslegra ástæðna. Við slíkar aðstæður skal 
tekið tillit til eftirfarandi: 
a) Hafi konan alið mörg börn með stuttu millibili og skammt er liðið frá 

síðasta barnsburði. 
b) Eigi konan við að búa bágar heimilisástæður vegna ómegðar eða alvarlegs 

heilsuleysis annarra á heimilinu. 
c) Þegar konan getur ekki vegna æsku og þroskaleysis annast barnið á full- 

nægjandi hátt. 
d) Annarra ástæðna, séu þær fyllilega sambærilegar við ofangreindar aðstæður. 

2. Læknisfræðilegar ástæður: 

a) Þegar ætla má, að heilsu konu. líkamlegri eða andlegri, sé hætta búin af 

áframhaldandi meðgöngu og fæðingu. 
Þ) Þegar ætla má, að barn, sem kona gengur með, eisi á hættu að fæðast van- 

skapað eða haldið alvarlegum sjúkdómi vegna erfða eða sköddunar í fóstur- 
lífi. 

c) Þegar sjúkdómur, líkamlegur eða seðrænn, dregur alvarlega úr getu konu 

eða manns til að annast og ala upp barn. 

3. Ef konu hefur verið nauðgað eða hún orðið þunguð sem afleiðing af öðru 
refsiverðu atferli. 

10. gr. 
Fóstureyðing skal framkvæmd eins fljótt og auðið er og helst fyrir lok 12. 

viku meðgöngutímans. 
Fóstureyðing skal aldrei framkvæmd eftir 16. viku meðgöngutímans, nema 

fyrir hendi séu ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður og lífi og heilsu konunnar 
stefnt í því meiri hættu með lengri meðgöngu og/eða fæðingu. Einnig skal fóstur- 
eyðing leyfileg eftir 16 vikur, séu miklar líkur á vansköpun, erfðagöllum eða 
sköddun fósturs. 

Slíkar undanþágur eru aðeins heimilar að fenginni skriflegri heimild nefndar. 
skv. 28. gr. 

11. gr. 
Áður en fóstureyðing má fara fram, verður að liggja fyrir skrifleg rökstudd 

greinargerð tveggja lækna, eða læknis og félagsráðgjafa sé eingöngu um félags- 
legar ástæður að ræða, enda sé hann starfandi í viðkomandi heilsugæsluumdæmi. 
Annar þessara lækna sé sérfræðingur í kvensjúkdómum eða almennum skurðlækn- 
ingum við það sjúkrahús, þar sem aðgerðin fer fram, en hinn að jafnaði sá læknir 
eða félagsráðgjafi, sem ráðlagt hefur konunni að leita sjúkrahúss þessara erinda. 

Þar sem ástæða þykir til skal viðkomandi sérfræðingur styðjast við álitsgerð 
geðlæknis, sé um geðræna sjúkdóma að ræða.
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12. gr. 
Áður en fóstureyðing má fara fram, er skylt að konan, sem sækir um aðgerð- 

ina, hafi verið frædd um áhættu samfara aðgerðinni og hún hafi hlotið fræðslu 
um, hvaða félagsleg aðstoð henni stendur til boða í þjóðfélaginu. Öll ráðgjöf og 
fræðsla skal veitt á óhlutdrægan hátt. 

13. gr. 
Umsókn, greinargerð og vottorð skulu rituð á þar til gerð eyðublöð, sem land- 

læknir gefur út. 

Eftirfarandi atriða skal gætt: 

I. Kona skal skrifa sjálf undir greinargerð og umsókn um fóstureyðingu. 

2. Sé kona vegna seðsjúkdóms, mikils greindarskorts eða af öðrum ástæðum ófær 
um að gera sér grein fyrir nauðsyn aðgerðarinnar, þá er heimilt að veita leyfi 
til aðgerðarinnar skv. umsókn lögráðamanns. 

3. Sé kona yngri en 16 ára eða svipt sjálfræði. skulu foreldrar eða lösráðamaður 
taka þátt í umsókn með henni nema sérstakar ástæður mæli gegn því. 

4. Sé þess kostur, skal maðurinn taka þátt í umsókn konunnar, nema sérstakar 
ástæður mæli gegn því. 

5. Hætti kona við aðgerð ber henni að staðfesta þann vilja sinn skriflega. Sé 
konu synjað um aðgerð á sjúkrahúsi skal henni og þeim, er undir greinar- 
gerð rita, tilkynnt það strax skriflega. Getur konan þá tafarlaust leitað þeirra 
úrræða, sem kveðið er á um í 28. gr., og er þeim, sem undir greinargerð hefur 
ritað, skylt að aðstoða hana í því. 

14. gr. 
Sjálfri aðgerðinni skal hagað eftir fyllstu viðurkenndum kröfum læknisfræð- 

innar til tryggingar því að konunni verði sem minnst um aðgerðina. Sama sildir 
og um allan aðbúnað konu er aðgerðin fer fram. 

15. gr. 
Einungis læknar mega framkvæma fóstureyðingu. Fóstureyðingu má aðeins 

framkvæma í sjúkrahúsum, þar sem sérfræðingur á sviði kvenlækninga eða sér- 
fræðingur í almennum skurðlækningum starfar og ráðherra hefur viðurkennt í 
þessu skyni. 

16. gr. 
Áður en kona, sem gengist hefur undir fóstureyðingu, útskrifast af sjúkra- 

húsinu, skulu henni veittar leiðbeiningar um getnaðarvarnir. Ef konan er gift eða 
í sambúð, skal maðurinn, ef mögulegt er, einnig hljóta leiðbeiningar um getnaðar- 
varnir. 

Einnig skal konunni gert að skyldu að koma í eftirrannsókn að ákveðnum 
tíma Hönum til læknisskoðunar og viðtals. 

TIT. KAFLI 

Um ófrjósemisaðgerðir. 

17. gr. 
Ofrjósemisaðgerð er samkvæmt lögum þessum, þegar sáðgöngum karla eða 

eggvegum kvenna er lokað og þannig komið í veg fyrir, að viðkomandi auki kyn 
sitt.
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18. gr. 
Ófrjósemisaðgerð er heimil samkvæmt þessum lögum: 

I. Að ósk viðkomandi, ef hún/hann, sem er fullra 25 ára, óskar eindregið og að 

vel íhuguðu máli eftir því að komið verði í veg fyrir að hún/hann auki kyn 
sitt, og ef engar læknisfræðilegar ástæður eru til staðar, sem mæli gegn aðgerð. 

ll. Sé viðkomandi ekki fullra 25 ára: 

1) ef ætla má að heilsu konu sé hætta búin af meðgöngu og fæðingu. 
2) ef fæðing og forsjá barna yrði of mikið álag fyrir hana/hann með hliðsjón 

af lífskjörum fjölskyldunnar og af öðrum ástæðum. 
3) ef sjúkdómur, líkamlegur eða geðrænn, dregur alvarlega úr getu hennar/ 

hans til að annast og ala upp börn. 
4) þegar ætla má að barn viðkomandi eigi á hættu að fæðast vanskapað eða 

haldið alvarlegum sjúkdómi, vegna erfða eða sköddunar á fósturstigi. 

19. gr. 
Ófrjósemisaðgerð er heimil skv. 18. gr. 1. ef fyrir liggur umsókn viðkomandi, 

undirrituð, sbr. 20. gr., á þar til gerðum eyðublöðum, sem landlæknir annast út- 

sáfu á. 
Ófrjósemisaðgerð er heimil skv. 18. gr. IN. 1), 2), 3) og 4) þegar fyrir liggur 

umsókn viðkomandi, sbr. 20. gr., og rökstudd skrifleg greinargerð tveggja lækna, 

eða læknis og félagsráðgjafa, sé eingöngu um að ræða félagslegar ástæður fyrir 
aðgerð. enda sé hann starfandi í viðkomandi heilsugæslunumdæmi. Annar þessara 
lækna skal vera sá sérfræðingur, sem aðgerðina framkvæmir. Sé ástæða umsóknar 
utan hans sérsviðs, ber honum að styðjast við álitsgerð sérfræðings í viðkomandi 
grein. 

20. gr. 
Umsókn skal fylgja yfirlýsing viðkomanda, undirrituð eigin hendi, að henni/ 

honum sé ljóst í hverju aðgerðin sé fólsin, og að hún/hann fari fram á ófrjó- 
semisaðserð af frjálsum vilja (sbr. þó 22. gr.). 

21. gr. 
Áður en ófriósemisaðserð er heimiluð samkvæmt lögum þessum, skal við- 

komanda skýrt frá því í hverjir aðgerðin sé fólgin og að hún geti komið varanlega 
í veg fyrir, að viðkomandi geti aukið kyn sitt. 

22. gr. 
Ef ástæður til ófriósemisaðgerðar svo sem segir í Í8. gr. TI. eru fyrir hendi 

eða ef viðkomandi er fullra 25 ára, en er vegna geðsjúkdóms, mikils greindar- 

skorts eða annarra seðtrnflana varanlesa ófær um að gera sér grein fyrir afleið- 

ingum aðgerðarinnar, er heimilt að veila leyfi til aðgerðar samkvæmt umsókn sér- 

staklesa skipaðs lögráðamanns. 

23. gr. 
Einungis læknar með sérfræðiviðurkenningu í almennum skurðlækningum, kven- 

sjúkdómnum og þvagfæraskurðlækningum mega framkvæma ófrjósemisaðgerðir. 

Ráðherra getur þó í samráði við landlækni heimilað sjúkrahúslækni fram- 
kvæmd slíkrar aðgerðar. 

Aðgerðirnar má einungis framkvæma í sjúkrahúsum er til þess hafa hlotið 
viðurkenningu ráðherra.
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IV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

24. gr. 
Umsókn, læknisvottorð og greinargerð, sem um getur í 11. og 19. gr. laga 

þessara, skal leggja með sjúkraskrá sjúklingsins á sjúkrahúsinu. 

Að aðgerð lokinni skal senda landlækni greinargerð um framkvæmd hennar 
á þar til gerðum eyðublöðum sem landlæknir lætur í té. 

25. gr. 
Synjanir umsókna um fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð skulu tilkynntar land- 

lækni og þess skal getið hvers vegna umsókn hafi verið synjað. 

26. gr. 
Heilbrigðisyfirvöldum ber að hafa eftirlit með framkvæmd laganna og sjá 

um, að á sjúkrahúsum ríkisins sé hægt að framkvæma þær aðgerðir, sem lögin 
gera ráð fyrir, sbr. þó 15. gr. Stuðla ber að samræmi í framkvæmd þeirra í öllum 
landshlutum. Þeim, er starfa að framkvæmd laganna, skal veitt fræðsla og leið- 
beiningar í því skyni. 

27. gr. 
Allir þeir, sem starfa á einn eða annan hátt að framkvæmd laga þessara, eru 

bundnir þagnarskyldu um öll persónuleg málefni, sem þeir í því sambandi kunna 
að fá vitneskju um. 

28. gr. 
Rísi ágreiningur um hvort framkvæma skuli fóstureyðingu eða ófrjósemisað- 

gerð, skal málinu tafarlaust vísað til landlæknis og skal hann tafarlaust leggja 
málið undir úrskurð nefndar, sem skipuð skal í þeim tilgangi að hafa eftirlit með 
framkvæmd laganna. 

Í nefndinni skulu eiga sæti 3 menn og jafnmargir varamenn, einn læknir, 
einn lögfræðingur og einn félagsráðgjafi og skulu þeir skipaðir af heilbrigðis- 
ráðherra til 4ra ára í senn, Nefndin skal úrskurða málið innan viku frá því að 
henni berst það í hendur. 

Skal nefndinni búin starfsaðstaða og henni jafnframt tryggður aðgangur að 
þeirri sérfræðiþjónustu, sem þurfa þykir til að leysa þau verkefni sem nefndinni 
berast. 

29. gr. 
Sjúkratryggingar almannatrygginga greiði sjúkrakostnað vegna fóstureyðinga 

og ófrjósemisaðgerða. 

Kostnaður vegna ráðgjafar og fræðslu á þessu sviði greiðist af almannafé. 

30. gr. 
Ákvæði þessara laga gilda ekki, ef um nauðsynlegar læknisaðgerðir á æxlunar- 

færum er að ræða vegna sjúkdóms í þeim, enda þótt fósturlát eða ófrjósemi hljótist af. 

ðl. gr. 
1. Læknir, sem framkvæmir fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð, án þess að full- 

nægt sé skilyrðum 9., 10. eða 18. gr., skal sæta varðhaldi eða fangelsi allt að 
2 árum, nema hærri refsing liggi við samkvæmt almennum hegningarlögum. 
Ef ríkar málsbætur eru fyrir hendi, má beita sektum. Hafi verkið verið framið 
án samþykkis konunnar, skal refsing vera fangelsi ekki skemur en 2 ár, og allt 
að 12 árum,
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2. Læknir, sem framkvæmir fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð án þess að full- 
nægt sé skilyrðum 11., 12., 13., 19. eða 21. gr., skal sæta sektum, nema hærri 
refsing liggi við samkvæmt almennum hegningarlögum. 

Læknir, sem framkvæmir fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð án þess að full- 
nægt sé skilyrðum 15. eða 23. gr., skal sæta sektum. 

4. Framkvæmi aðrir en læknar aðgerðir samkvæmt lögum þessum, skulu þeir 
sæta fangelsi allt að 4 árum, nema hærri refsing liggi við samkvæmt almenn- 
um hegningarlögum. Hafi verkið verið framið án samþykkis konunnar, skal 

refsing vera fangelsi ekki skemur en 2 ár, og allt að 12 árum. 

o. Hlutdeildarmönnum skal refsað samkvæmt 1. og 4. tl. þessarar greinar. 

Gáleysisbrot eru refsilaus samkvæmt lögum þessum. 

Gis
 

32. gr. 
Ákveða skal með reglugerð um nánari framkvæmd laga þessara. 

33. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Við gildistöku þessara laga falla niður lög nr. 38/1935, um leiðbeiningar fyrir 
konur um varnir gegn því að verða barnshafandi og um fóstureyðingar, og lög nr. 
16/1938, um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma eiga í veg 
fyrir að það auki kyn sitt. Ákvæði 1. nr. 16/1938 um afkynjanir halda þó gildi sínu. 

Gjört í Reykjavík 22. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

Matthias Bjarnason. 
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LÖG 

um Hússtjórnarkennaraskóla Íslands. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI . 

Tilgangur, námstími og réttindi. 

1 „gr. 
Hússtjórnarkennaraskóli Íslands skal annast menntun hússtjórnarkennara og 

matráðsmanna. 

2. gr. 
Hússtjórnarkennaraskóli Íslands skal starfa í tveimur deildum, kennaradeild og 

matráðsmannadeild. 
Kennaradeild býr nemendur undir kennslu í hússtjórn, svo og þeim grein- 

um öðrum, er reglugerð ákveður, í grunnskólum og framhaldsskólum ásamt störf- 
um við rannsóknir og leiðbeiningaþjónustu neytenda og atvinnuvega. 

A 10



Nr. 26. 74 23. maí 1975. 

Matráðsmannadeild menntar starfsmenn Úl þess að veita forstöðu mötuneytum 
sjúkrahúsa, heimavistarskóla, vistheimila og annarra stofnana. 

3. gr. 
Lokapróf frá Hússtjórnarkennaraskóla Íslands veita réttindi til þeirra starfa, er 

talin eru í 2. gr, samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð. 

4. gr. 
Hússtjórnarkennaraskóli Íslands skal vera þriggja ára skóli. Námstími skal vera 

110—-120 vikur. 
Skiptingu kennslunnar í námstímabil skal ákveða í reglugerð. 

IT, KAFLI 

Inntökuskilyrði, námsgreinar og próf. 

5. gr. 
Inntökuskilyrði í Hússtjórnarkennaraskóla Íslands eru: 
Stúdentspróf ásamt 20 vikna hússtjórnarnámskeiði eða próf úr hússtjórnar- 

skóla að viðbættu prófi úr tveggja ára framhaldsdeildum gagnfræðaskóla. 
Með samþykki menntamálaráðuneytis má veita umsækjendum með annað nám 

að baki skólavist, ef skólastjórn telur það jafngilt og mælir með því. Þeir, sem 
besta undirbúningsmenntun hafa, sitja fyrir um skólavist. 

Nemandi skal sýna læknisvottorð um að hann sé eigi haldinn neinum kvilla, 
er öðrum geti að meini orðið og hamli skólavist að dómi skólastjórnar. 

6. gr. 
Í báðum deildum Hússtjórnarkennaraskóla Íslands skal kenna þessar náms- 

greinar: 
a) Íslensku og íslensk fræði, framsögn. 
b) Næringarefnafræðigreinar. 
c) Raungreinar. 

d) Hagfræði- og félagsfræðigreinar. 
e) Heilbrigðisfræðigreinar og umhverfisvernd. 
f) Í kennaradeild skal kenna uppeldisgreinar. Í matráðsmannadeild skal kenna 

verkstjórn og áætlanagerð, sjúkdómafræði og um sérfæði (diet). 

7. gr. 
Þær kennsluæfingar, sem ekki fara fram í skólanum eða í æfinga- og tilrauna- 

skóla Kennaraháskóla Íslands, verði í skólum þeim. sem menntamálaráðuneyti ákveð- 
ur, að fengnum tillögum skólastjóra Hússtjórnarkennaraskóla Íslands. og skal hafa 
um þetta samráð við fræðsluskrifstofur og skólastjóra viðkomandi skóla. 

8. gr. 
Nemendur matráðsmannadeildar Hússtjórnarkennaraskóla Íslands skulu fá verk- 

lega kennslu í stofnunum ríkis og RBeykjavíkurborgar, eftir samkomulagi þar um 
við forráðamenn viðkomandi stofnana. 

Skylt er leiðbeinendum, sem taka áð sér verklega kennslu nema í matráðs- 
mannadeild, að veita þeim tilsögn í samráði við skólastjóra Hússtjórnarkennara- 
skóla Íslands samkvæmt reglugerð. 

9. gr. 
Próf skal halda í lok hvers námstímabils. Við lokapróf í hverri grein skulu próf- 

dómendur skipaðir af menntamálaráðuneyti, að fengnum tillögum skólastjóra.
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Í reglugerð skal ákveða nánar um prófgreinar, próftíma, lágmarkseinkunnir, skipt- 
ingu lokaprófs á námstímabil og annað er að prófum lýtur. 

TI. KAFLI 

Skólastjórn og kennarar. 

10. gr. 

Menntamálaráðunextið fer með vfirstjórn Hússtjórnarkennaraskóla Íslands. 
Það skipar sex manna skólanefnd þannis: Formann nefndarinnar án tilnefningar, 

einn samkvæmt tilnefningu Kennaraháskóla Íslands, einn sankvæmt tilnefningu Kven- 
félagasambands Íslands, einn samkvæmt tilnefningu Kennarafélagsins Hússtjórnar, 
einn samkvæmt tilnefningu Félags matráðskvenna og einn samkvæmt tilnefningu nem- 
enda í skólanum. Gildir skipun nemendafulltrúans eitt ár en hinna fjögur. Verði 
atkvæði jöfn við afgreiðslu máls, ræður atkvæði formanns úrslitum. 

Formaður skólanefndar boðar tl fundar þegar hann telur ástæðu til eða þegar 
skólastjóri eða einhver nefndarmanna æskir, þó eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

Skólastjóri á rétt lil setu á fundum nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétti, 
nema þegar fjallað er um mál, er varða hann persónulega. 

11. gr. 
Skólastjóri og fastir kennarar ásamt einum fulltrúa nemenda úr hvorri deild 

skólans mynda skólaráð, sem er skólastjóra til ráðuneytis um skólastarfið. 
Skólastjóri stýrir fundum skólaráðs. 

12. gr. 
Skólastjóri og fastir kennarar skólans eru embættismenn ríkisins og taka laun 

samkvæmt kjarasamningum. 
Skólastjóri skal skipaður af forseta Íslands. Menntamálaráðherra skipar kenn- 

ara, að fengnum tillögum skólanefndar og skólastjóra. 
Hann ræður einnig yfirkennara, ef þurfa þykir, að fengnum tillögum skóla- 

stjóra. 
13. gr. 

Heimilt er skólastjóra að kveðja kennara sér til aðstoðar við eftirlit og umsjón 
í skólanum. 

Enn fremur skulu kennarar starfa með nemendum utan kennslustunda í samráði 
við skólastjóra og vinna önnur störf í þágu skólans, eftir því sem ástæður leyfa og 
ákveðið er í reglugerð og erindisbréfi. 

Má þá fækka skvldustundum kennara, svo og vegna mikillar heimavinnu eða 

annarra aukastarfa, að fengnu samþykki menntamálaráðuneytis. 

14. gr. 
Þá eina má setja skólastjóra og kennara við Hússtjórnarkennaraskóla Íslands, 

sem lokið hafa fullnaðarprófi frá Húsmæðrakennaraskóla Íslands. Hússtjórnarkenn- 
araskóla Íslands eða hafa kennarapróf frá hliðstæðum kennaraskólum erlendum og 

hafa stundað framhaldsnám í hússtjórnarfræðum, uppeldisfræðum eða „„diet“- 
fræðum. 

Þeir kennarar, er lokið hafa kandidatsprófi frá Norræna búsýsluskólanum eða 
kandidatsprófi frá annarri hliðstæðri stofnun í einhverri aðalkennslugrein skólans, 
að viðbættri menntun í uppeldisfræðum, sitja að öðru jöfnu fyrir um stöður. 

Til þess að fá skipun við skólann þurfa kennarar að hafa stundað framhalds- 
nám, sem menntamálaráðuneyti metur gilt á hverjum tíma. Skólastjóri ræður sérfræð- 
inga til stundakennslu.
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15. gr. 
Menntamálaráðherra setur skólanefnd, skólastjóra og kennurum erindisbréf. 

IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

16. gr. 
Stofn- og rekstrarkostnaður Hússtjórnarkennaraskóla Íslands greiðist úr ríkis- 

sjóði. Menntamálaráðuneyti ákveður heimavistargjöld og þátttöku nemenda vegna 

efniskostnaðar, að fengnum tillögum skólastjóra. 

17. gr. 
Skólastjóri ræður, með samþykki menntamálaráðuneytis, starfslið til að annast 

húsvörslu, ræstingu, skrifstofustörf og önnur nauðsynleg störf vegna rekstrar skól- 
ans. 

18. gr. 
Nú óskar kennari að hverfa frá störfum um skeið til að efla þekkingu sína 

eða kennarahæfni, og skal hann þá senda menntamálaráðuneytinu beiðni um orlof 
ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst verja orlofstímanum, sem skal not- 
aður til a) reglulegs náms í viðurkenndri menntastofnun, eða Þ) a. m. k. tveggja 

mánaða námsferðar, sem skipulögð er og/eða boðið til af aðila eða stofnun, sem 
menntamálaráðuneytið viðurkennir. 

Ef menntamálaráðuneytið telur umsókn og greinargerð kennara fullnægjandi, 
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 styrks fil 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 samstarfi 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. 

19. gr. 
Skylt er Hússtjórnarkennaraskóla Íslands, að fenginni sérstakri fjárveitingu og 

í samráði við menntamálaráðuneyti, að halda endurhæfingarnámskeið í sérgrein- 
um skólans fyrir hússtjórnarkennara og matráðsmenn.
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20. gr. 
Í reglugerð skal setja ákvæði um heilsuvernd í skólanum. 

21. gr. 

Menntamálaráðuneyti setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. 
22. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og tekur Hússtjórnarkennaraskóli Íslands þá við 

hlutverki Húsmæðrakennaraskóla Íslands. Teljast fastir starfsmenn Húsmæðrakenn- 

arskóla Íslands starfsmenn Hússtjórnarkennaraskóla Íslands frá sama tíma. 

Gjört í Reykjavík 23. mai 1973. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 
  

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

23. maí 1975. . Nr. 27. 

LOG 

um breyting á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973. 

Forsertt ÍsLaNnDs 

gjörir kunnugi: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
1. mgr. 10. gr. orðist svo: 

Vegamálastjóri semur tillögur að vegáætlun fyrir þjóðvegi, aðalfjallvegi, aðra 

fjallvegi, þjóðgarðavegi og vegi að fjölsóttum ferðamannastöðum til fjögurra ára 

í senn til leiðbeiningar um skiptingu þess fjár, sem til ráðstöfunar er hverju sinni 
til vegagerðar. Skal áætlunin annars vegar gera grein fyrir þeim framkvæmdum, 
sem fyrirhugaðar eru á tímabilinu, en hins vegar þeirri fjáröflun, sem gert er ráð 

fyrir vegna þeirra. 

. 2. gr. 
Í stað 2. mgr. 11. gr. komi tvær mgr. sem orðist svo: 

Í vegáætlun um nýbyggingar skal vera sundurliðun um heildarkostnað hvers 
mannvirkis þrjú fyrstu ár áætlunartímabilsins. 

Hálfum hundraðshluta af tekjum samkvæmt lögum um fjáröflun til vega- 
gerðar, nr. 79/1974, skal varið til rannsókna og tilrauna við vega- og gatnagerð 

undir stjórn vegamálastjóra. 

ð. gr. 
Við 12. gr. bætist: 

. eða að orkuveri. 
Heimilt er að taka í tölu landsbraula vegi að flugvöllum utan kaupstaða, þar 

sem reglubundið áætlunarflug hefur verið starfrækt samkvæmt leyfi samgöngu- 
ráðuneytisins í eitt ár eða lengur. Enn fremur er heimilt að taka í tölu landsbrauta 
vegi að skólastöðum og öðrum hliðstæðum stöðum, þar sem vísir að þorpi hefur 
myndast vegna þeirrar starfsemi, sem þar fer fram.



Nr. 27. 78 23. maí 1975. 

4. gr. 
í stað orðanna „300 íbúum“ í c-lið 19. gr. komi: 200 íbúum. 
Í stað orðanna „og bryggjum“ í d-lið komi: bryggjum, sjúkraflugvöllum og 

skipbrotsmannaskýlum. 

3. mgr. orðist svo: 
Sýsluvegur samkvæmt a-lið þessarar greinar skal aldrei teljast ná nær býli 

en 50 m, ef hann endar þar. 

ð. gr. 
Við 20. gr. bætist: 

Heimilt er að styrkja af fé sýsluvegasjóðs lagningu og viðhald vega að sumar- 
bústaðahverfum, enda náist samkomulag um mótframlag af hálfu eigenda og um 
afnot vegarins. 

6. gr. 
21. gr. orðist svo: 

Hvert hreppsfélag greiðir árlega í sýsluvegasjóð sem samsvarar a. m. k. and- 
virði þriggja dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, miðað við kaupgjald í almennri 
verkamannavinnu hjá Vegagerð ríkisins 1. desember hið næsta ár, áður en gjaldið 
er lagt á. 

Hreppsfélag getur ákveðið að greiða bil sýsluvegasjóðs allt að tvöfalt hærri 
upphæð en getur í 1. mgr, og skal sú ákvörðun tilkynnt sýslumanni fyrir 15. 
febrúar. Síðan ákveður sýslumaður gjald hvers hrepps og tilkynnir oddvita fyrir 
1. mars. Skal það greitt í einu lagi úr sveitarsjóði, eigi síðar en á næsta manntals- 
þingi. 

1. gr. 
2. mgr. 23. gr. orðist svo: 

Vegaskattur skal nema 2.0 af þúsundi af fasleignamatsverði mannvirkja, en 
3.0 af þúsundi af fasteignamatsverði landa og lóða. 

8. gr. 
I. mgr. 28. gr. orðist svo: 

Af tekjum vegamála samkv. lögum um fjáröflun til vegagerðar skal árlega 
veita til sýsluvega upphæð, sem sé eigi lægri en tvöföld heildarupphæð innheimtra 
sýsluvegasjóðsgjalda um allt land næsta ár á undan því ári, sem fjárlög eru samin. 
Frá því dregst þó mótframlag ríkissjóðs, sem þegar hefur verið greitt samkv. sið- 
ustu málsgr. þessarar greinar. 

Við 28. gr. bætist: 
Framlag, sem hreppur kann að hafa greitt umfram lágmark samkvæmt 21. gr., 

skal, ásamt mótframlagi ríkissjóðs, sem heimilt er að greiða á sama ári og framlag 
hrepps er innheimt, renna óskipt til sýsluvega í viðkomandi hreppi, án tillits til 
2. mgr. 28. gr. 

9. gr. 
Í stað orðanna „300 íbúa“ í 30. gr. komi: 200 íbúa. 

10. gr. 
Í stað orðanna „300 íbúa“ í 32. gr. komi: 200 íbúa. 
Í stað orðanna „samkv. XIV. kafla laga þessara“ komi: samkv. lögum um 

fjáröflun til vegagerðar. 
Síðasti málsl. 1. mgr. („Ráðherra er þó heimilt að undanskilja tekjur vega- 

mála, sem varið er til framkvæmda við hraðbrautir“) falli niður.
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11. gr. 

34. gr. orðist þannig: 

Af heildarframlagi því, sem veitt er til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og 

kauptúnum samkv. 32. gr., skal árlega halda eftir 25 af hundraði, og skal því fé ráð- 

stafað af fjárveitinganefnd Alþingis að fengnum tillögum vegamálastjóra til að flýta 

gerð vega og gatna með bundnu slitlagi, þar sem sérstök ástæða þykir til að ljúka 

ákveðnum áfanga eða til að stuðla að hagkvæmari vinnubrögðum. Heimilt er að 

láta þetta ákvæði einnig ná til þéttbýlis með færri en 200 íbúa. 

12. gr. 
2. nigr. 44. gr. orðist svo: 

Fjallvegir, sem lengja saman landshluta, nefnast aðalfjallvegir. Skulu þeir, þjóð- 

sarðavegir og vegir að fjölsóttum ferðamannastöðum, taldir sérstaklega í vegáætl- 

un samkv. 10. gr. 

13. gr. 

4. tl. 52. gr. orðist þannig: 

Kostnaður við viðhald brúa á sýsluvegum greiðist í sömu hlutföllum og stofn- 

kostnaður. 

14. gr. 
Altan við 59. gr. bætist ný mgr.! 

Vegagerðin skal leitast við að rykbinda þjóðvegi, þar sem þeir liggja um hlöð 

eða næsta nágrenni íbúðarhúsa, eftir því sem fé er veitt til á vegáætlun. 

15. gr. 

60. gr. orðist svo: 

Bætur fyrir eignarnám, jarðrask og álroðning þann, er nýr vegur kann að 

hafa í för með sér, má ákveða eftir samkomulagi milli landeigenda og umboðs- 

manns þeirra, sem bætur eiga að greiða. Nú næsl ekki samkomulag, og skal þá 

ákveða bætur með mali samkvæmi lögum um framkvæmd eignarnáms. 

16. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Þegar lög þessi hafa öðlast gildi, skal fella meginmál þeirra inn í vegalög, nr. 

80 10. júlí 1973, og gefa þau út svo breytt. 

Ákvæði til bráðabirgða: 

Á árinu 1975 skulu dagsetningar í 2. mgr. 21. gr. breytast þannig, að i stað 

15. febrúar komi 25. maí og í stað 1. mars komi Í. júní. 

Gjört í Reykjavik 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Sr 
Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyðingu refa og minka. 

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

þykki mínu: 

1, gr. 
Við fyrri málsgr. 8. gr. laganna bætist: 
Hámark verðlauna fyrir að vinna grendýr skal vera kr. 1 500.00 fyrir fullorðið 

dýr og kr. 800.00 fyrir hvern yrðling. 

2. gr. 
9. gr. laganna breytist þannig: 

a. Fyrir „kr. 350.00% í 1. málsgr. komi: kr. 2500.00. 
b. Fyrir „kr. 200.00% í 2. málsgr. komi: kr. 1500.00. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felld úr gildi lög nr. 9 19. mars 

1964 og lög nr. 26 5. apríl 1971. 

Gjört í Reykjavil: 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 
Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 29. 20. maí 1975. 

LÖG 
um launasjóð rithöfunda. 

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

þvkki mínu: 

1. gr. 
Stofna skal launasjóð íslenskra rithöfunda. Stofnfé sjóðsins skal vera 21.7 

milljónir króna og greiðast úr ríkissjóði. 

2. gr. 
Fjárveiting samkvæmt 1. gr. skal í fyrsta sinn veitt í fjárlögum fyrir árið 1976. 
Í fjárlögum ár hvert skal sjóðnum síðan ætluð fjárveiting, er nemi eigi lægri 

fjárhæð en að ofan greinir. 

Fjárhæðin skal endurskoðuð ár hvert við undirbúning fjárlaga með tilliti til 
breytinga á byrjunarlaunum menntaskólakennara. 

ð. gr. 
Rétt til greiðslu úr sjóðnum hafa íslenskir rithöfundar og höfundar fræðirita. 

Heimilt er og að greiða úr sjóðnum fyrir þýðingar á íslensku.
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4. gr . gr. 
Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um framkvæmd laga þessara, að höfðu 

samráði við félagssamtök rithöfunda, þar sem m. áa. skal kveðið á um stjórn sjóðsins, 
vörslu hans og greiðslur úr honum. 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 20. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) - uu 
Vilhjálmur Hjálmarsson. 

23. maí 1975. M Nr. 80. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga. 

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

Þvkki mínu: 

1. gr. 
ð. gr. laganna breytist þannig: 
Á eftir orðunum „orlofsheimili launþegasamtaka“ í 1. mgr. komi: skipbrots- 

mannaskýli, sæluhús. 
Aftan við greinina bætist ný mgr., svo hljóðandi: 
Heimilt er sveitarstjórn að lækka eða fella niður fasteignaskatt af fasteignum, 

sem einvörðungu eru notaðar til tómstundaiðju, sem viðurkennd er af viðkomandi 
sveitarstjórn. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í 

; Gunnar Thoroddsen.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 51 frá 16. maí 1974, um gatnagerðargjöld. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
4. gr. laganna orðist svo: 
Gjald skv. 3. gr. má innheimta af öllum fasteignum við þær götur, sem bundið 

slitlag hefur verið sett á og þar sem gangstéltir hafa verið lagðar, enda sé eigi 
lengri tími en fimm ár liðinn frá því að slitlag var sett eða gangstétt lögð. Má 
gjaldið nema allt að meðalkostnaði við þessar framkvæmdir. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjörl í Reykjavík 25. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 32. 2 22. maí 1975. 
LOG 

um breyting á hjúkrunarlögum, nr. 8 frá 13. mars 1974. 

Forseti ÍstaNnDs 

gjörir kunnugl; Alþingi hefur fallist á log þessi og ég staðfest þau með sam- 
þvkki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 
Rétt til að stunda hjúkrun og kalla sig hjúkrunarfræðing hefur sá einn, sem 

til þess hefur fengið leyfi ráðherra. 
Þeim sem þess óska fremur skal heimilt að nota starfsheitin hjúkrunarkona 

eða hjúkrunarmaður. 

2. gr. 
Greinar laganna nr. 27 breytast þannig, að þar sem orðin hjúkrunarkona 

eða hjúkrunarmaður koma fyrir skal nú standa hjúkrunarfræðingur. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjörl í Reykjavik 22. mai 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í ið 

Matthías Bjarnason.
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LÖG 

um Sjóvinnuskóla Íslands. 
Forseti ÍsianDs 
gjörir kunnugi: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

Í. gr. 
Heimilt er að stofna farskóla, sem heitir Sjóvinnuskóli Íslands, og hefur hann 

heimilisfang í Reykjavík. 

2. gr. 
Markmið skólans er: 
Að annast þá kennslu í verklegri sjóvinnu, sem krafist er fyrir fiskimanna- og 
farmannapróf við stýrimannaskóla. 
Að annast slíka kennslu utan Reykjavíkur og Vestmannaeyja, þar sem stýri- 
mannaskólanám er stundað. 
Að standa fyrir sjóvinnunámskeiðum fyrir pilta og stúlkur er hyggja á nám 
við stýrimannaskóla, enda veiti próf þaðan sömu réttindi og próf frá sjóvinnu- 
skólanum (skv. lHðum 1 og 2). 

Að annast kennslu í sjóvinnubrögðum við verknám gagnfræðastigsins við ungl- 
ingaskóla og fjölbrautaskóla hinna stærri slaða í samvinnu við viðkomandi 
fræðsluyfirvöld. 
Að standa fyrir námskeiðum, ef þurfa þykir, fyrir leiðbeinendur sem annist 
kennslu í sjóvinnubrögðum meðal fullorðinna, kennara og unglinga, þó eigi 
oftar en annað hvert ár. 
Að beita sér fyrir fræðslu í öllum framhaldsskólum í samráði við Slysavarna- 
félag Íslands og sjóslysanefnd um slysa- og öryggismál sjófarenda með fyrir- 
lestrum og fræðslumyndum. 
Að tengja enn betur saman nám þeirra, sem á skipum ætla að starfa, við fisk- 
iðnaðarnámið með fræðslu í meðferð og verkun sjávarafla meðal nemenda ungl- 
inga- og gagnfræðaskóla og gefa þeim, sem sjómennsku stunda, frekari tæki- 
færi til áframhaldandi náms á þessum sviðum. 

. 3. gr. 
Í skólanum skal kenna: 
Sjómennsku verklega og munnlega, heilsufræði og vélfræði. Enn fremur skal 

nicð fyrirlestrum og heimsóknum í fiskiðjuver og um borð í skip og á annan hátt 
gefa nemendum leiðbeiningar um meðferð og verkun sjávarafurða. 

4. gr. 
Nemendur, sem lokið hafa prófi frá sjóvinnuskólanum, skulu fá prófskírteini 

er sýni aðaleinkunn þeirra og séreinkunnir. 

5. gr. 
Almenn inntökuskilyrði: 

Að hafa náð 15 ára aldri. 

Að vera ekki haldinn neinum næmum sjúkdómi eða lHkamskvilla, er gelur 
orðið öðrum nemendum skaðvænn. 

6. gr. 
Skólinn starfar alll að 10 mánuði á ári og skal skólatíma yfirleitt skipt í þriggja 

mánaða námskeið.
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7. gr. 
Forstöðumaður skólans skal hafa lokið annars stigs prófi frá stýrimannaskóla 

eða hlotið hliðstæða menntun. Hann skal ráða kennara við námskeiðin í sam- 
ráði við Fiskifélag Íslands. Laun forstöðumanns og kennara skulu vera samkvæmt 
kjarasamningi starfsmanna ríkisins. 

8. gr. 
Ráðherra skipar fjóra menn í skólanefnd skv. tilnefningu eftirtalinna aðila: 

Sjómannasambands Íslands, Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, Landssam- 
bands ísl. útvegsmanna, Félags isl. botnvörpuskipaeigenda og fimmta manninn án 
tilnefningar og er hann formaður skólanefndar. 

9. gr. 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans og setur reglugerð um náms- 

skrá, kennslutíma o. fl., en Fiskifélag Íslands annast allan daglegan rekstur skólans. 
Kostnaður við skólann greiðist úr ríkissjóði. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Nr. 34. 23. maí 1975. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
4. töluliður 2. gr. laganna hljóði svo: 
Snæfellsnesumdæmi: Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla, Flateyjarhreppur. 
6. töluliður sömu gr. hljóði svo: 
Barðastrandarumdæmi: Múlahreppur í Austur-Barðastrandarsýslu og Vestur- 

Barðastrandarsýsla. 
7. töluliður sömu gr. hljóði svo: . 
Ísafjarðarumdæmi: Ísafjarðarkaupstaður, Bolungarvík, Vestur- og Norður-Ísa- 

fjarðarsýslur. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað 16. og 17. töluliða 2. gr. laganna (sbr. 1. gr. laga nr. 38/1972) komi þrír 

töluliðir, er hljóði svo, og breytast töluliðar greinarinnar samkv. því: 

16. Austurlandsumdæmi nyrðra: Norður-Múlasýsla að undanteknum Skeggjastaða- 
hreppi og Vopnafjarðarhreppi, Seyðisfjörður, Neskaupstaður, Eskifjarðarkaup- 
staður og Suður-Múlasýsla að mörkum milli Skriðdalshrepps og Breiðdals- 
hrepps og mörkum milli Reyðarfjarðarhrepps og Fáskrúðsfjarðarhrepps. 
Austurlandsumdæmi syðra: Suður-Múlasýsla frá mörkum Reyðarfjarðarhrepps 
og Fáskrúðsfjarðarhrepps við ströndina og Skriðdalshrepps og Breiðdalshrepps 
inn á landinu annars vegar og mörkum milli Suður-Múlasýslu og Austur- 
Skaftafellssýslu hins vegar. 

18. Anstur-Skaftafellssýsluumdæmi: Austur-Skaftafellssýsla. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Gjört í Reykjavík 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Halldór E Sigurðsson. 

23. maí 1975. . Nr. 86. 

LÖG 

um happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs vegna framkvæmda 

við Norðurveg og Austurveg. 

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

þykki mínu: 

1 
Ríkissjóður gefur út happdrættisskuldabréf að upphæð allt að 2000 milljónir 

króna til sölu innanlands á næstu fjórum árum. 

2. gr. 
Happdrættisskuldabréfin eru á handhafa og falla í gjalddaga eigi siðar en að 

10 árum liðnum frá útgáfudegi þeirra.
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ð. gr. 
Af skuldabréfunum eru ýmist greiddir vextir eða vinningum úthlutað í samræmi 

við útdrátt númera, sbr. 5. gr. 

4. gr. 
Skuldabréfin eru verðtrvggð og undanþegin framtalsskyldu, vextir og vinn- 

ingar eru skattfrjálsir. 

ð. gr. 
Ráðherra setur að fengnum tillögum Seðlabanka Íslands reglugerð um fram- 

kvæmd útboðsins, vaxta- og vinningskjör, flokkun bréfanna og úldráttardaga. Skal 

við ákvörðun kjaranna hafa hliðsjón af almennum vaxtakjörum á hverjum tíma. 

6. gr 
o Ú op „ * „ . . 

Reglur XIK. kafla laga nr. 85 frá 23. Júní 1996, um mál til ógildingar skjala 

o. fl, gilda ekki um skuldabréf skv. lögum þessum. 

7. gr. 
Fjármunir þeir, er inn koma fyrir sölu happdrættisskuldabréfanna, skulu renna 

til Vegasjóðs, og skal þeim varið að %% hlutum til að greiða kostnað við gerð Norður- 
vegar milli Akureyrar og Reykjavíkur og að %s hluta til að greiða kostnað við 
gerð Austurvegar milli Reykjavíkur og Egilsstaða, um Suðurland. Kostnaður við 
framkvæmd þessarar fjáröflunar greiðist af söluandvirði skuldabréfanna. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen 

Nr. 37. . 26. maí 1975. 
LÖG 

um Leiklistarskóla Íslands. 

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

þvkki mínu: 

1. gr. 
Stofna skal á vegum ríkisins leiklistarskóla, og er heiti hans Leiklistarskóli 
Íslands. 

Hlutverk skólans er að þroska leiklistarhæfileika nemenda og þjálfa þá til 
leiklistarstarfa. 

Skólinn starfar í Reykjavík, en heimilt er að reka undirbúningsdeildir í tengsl- 
um við skólann annars staðar á landinu. 

Heimilt er að starfrækja nemendaleikhús á vegum skólans. 
Allur kostnaður við skólann greiðist úr ríkissjóði.
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2. gr. 
Leiklistarskóli Íslands heyrir undir menntamálaráðuneytið. Skólinn er þriggja 

vetra skóli og skal starfa sem næst 8 mánuði á ári. Ákveða skal með reglugerð, hvert 

skuli vera námsefni skólans, inntökuskilyrði, hæfnismat (próf) og annað, er varðar 

starfsemi skólans og undirbúningsdeilda skv. 1. gr. 

3. gr. 

Við skólann starfar skólastjóri, sem settur skal eða skipaður af ráðherra til 
fjögurra ára í senn. Skólastjóri getur sá einn orðið, sem öðlast hefur menntun og 
reynslu í leiklistarstörfum. Um starfskjör hans fer eftir hinu almenna launakerfi 

ríkisins, eftir því sem við á. Skólastjóri ræður kennara að skólanum í samráði við 
skólanefnd, eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum. 

4. gr. 
Skólanefnd er til ráðuneytis skólastjóra um málefni skólans. Menntamálaráð- 

herra skipar skólanefndina, sem í eiga sæti 9 fulltrúar. Ráðherra skipar einn nefndar- 
manna án tilnefningar, og er hann formaður. Aðrir nefndarmenn eru skipaðir 
samkvæmt tilnefningu eftirtalinna aðila: Þjóðleikhúsráðs, leikhúsráðs Leikfélass 
Reykjavíkur, Leikfélags Akrreyrar, Bandalags ísl. leikfélaga, Ríkisútvarpsins, Félags 
íslenskra leikara, kennara Leiklistarskóla Íslands, nemenda Leiklistarskóla Íslands. 

Nefndarmenn skulu skipaðir til fjögurra ára í senn nema fulltrúar nemenda og 
kennara, sem skipaðir eru til eins árs hverju sinni. 

R 
5. gr. 

Þjóðleikhús og önnur leikhús í landinu, sem ríkisstyrks njóta, svo og Ríkis- 
útvarp (hljóðvarp og sjónvarp) skulu veita Leiklistarskóla Íslands aðstoð í starfi 
hans eftir því sem um semst milli aðila hverju sinni og við verður komið. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Vegna þess að leiklistarkennsla hefur farið fram undanfarið á vegum tveggja 
aðila, annars vegar Leiklistarskóla leikhúsanna, hins vegar Leiklistarskóla Sam- 
taka áhugafólks um leiklist (SÁL), skulu nemendur þessara skóla, sem kjósa að 

halda áfram námi sínu í Leiklistarskóla Íslands, eiga rétt á því. Ber í því sambandi 
að taka tillit til þess náms, sem nemandi hefur þegar lokið í skóla sínum, og hvort 
hann hefur staðist þar hæfnismat. Ráðherra getur sett nánari reglur um þetta 
efni og á um það úrskurðarvald. 

Gjört að Bessastöðum 26. mai 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) iN 

Vilhjálmur Hjálmarsson.
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LÖG 

um breyting á mörkum lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Mörk Reykjavíkur og Kópavogs, sem ákveðin eru í 1. gr. laga nr. 46/1923 um 

stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur og 1. gr. laga nr. 30/1955 um, bæjarstjórn 

í Kópavogskaupstað, skulu breytast þannig að þau verði framvegis þessi: 

Punktur nr: X-hnit: Y-hnit: 

H (7) (óbreyttur) .......0..0. 00 17444.17 11785.70 

So 17861.46 12061.14 
9 18668.74 12717.36 

96 2... 18783.596 13475.884 
33 2 18649.643 13493.396 
37 00 18359.852 13563.293 
38 2000 18240.244 13606.054 
IÐ 22... 18128.737 13671.225 
16 2... 18197.711 13711.123 
17 20 17998.943 14005.547 
18 2... 17979.921 14077.254 
40 (óbreyttir) ......0.000 00. 18111.777 14426.875 

E (4) (óbreyttir) .......0...00 00 17947.99 14658.30 

Mörkin eru beinar línur eða hringhogar milli ofangreindra punkta, þannig: 

Mill H (7) og 8 : Bein lína. 
Mili 8 og 9 ' Bein lína. 
Milli 9 og 36 ! Bein lína. 
Milli 36 og 33 : Bein lína. 
Milli 33 og 387 : Hringbogi með radíus R == 1400 m með miðju 

vinstra megin, þegar horft er frá punkti nr. 33 

að punkti nr. 37. 
Milli 37 og 38 !' Bein lína. 
Milli 38 og 15 : Hringbogi með radíus R = 350 m með miðju 

vinstra megin, þegar horft er frá punkti nr. 38 
að punkti nr. 15. 

Milli 15 og 16 ' Bein lína. 
Milli 16 og 17 : Hringbogi með radíus R = 679.5 m með miðju 

vinstra megin. þegar horft er frá punkti nr. 16 að 
punkti nr. 17. 

Milt 17 og 18 ' Hringbosi með radíus R == 530 m með miðju 
vinstra megin, þegar horft er frá punkti nr. 17 
að punkti nr. 18. 

Milli 18 og 40 : Hringbogi með radíus R = 4414 m með miðju 
vinstra megin, þegar horft er frá punkti nr. 18 
að punkti nr. 40. 

Milli 40 og E (4) : Bein lína.
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2. gr. 
Nú kemur Í ljós við nánari hönnun Sakertis, að ráðlegt þykir að víkja frá 

þeim mörkum, sem um ræðir í 1. gr.. og er þá heimilt að gera það með reglugerð. 
sem, félagsmálaráðuneytið setur samkvæmt tillögu borgarstjórnar Reykjavíkur og 
bæjarstjórnar Kópavogs, sbr. samning þeirra, dags. 9. október 1973. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Gjört í Reykjavík 27. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Sn 

Gunnar Thoroddsen. 

27. maí 1975. . Nr. 39. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 67 frá 20. apríl 1971, um almannatrvggingar. 

Forseti ÍstanDs 

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

þykki mínu: 

. 1. gr. 
Á eftir orðunum „aflvéla og ökutækja“ í 1. málsgr. 27. gr. laganna komi: hvers 

konar íþróttaæfinga, íþróttasýninga og íþróttakeppni. 

2. gr. 
Nýr stafliður (f) bætist aftan við 1. málsgr. 29. gr. laganna, svo hljóðandi: 
f. íþróttafólk, sem tekur þátt í íþróttaiðkunum, hvort heldur er æfingum, sýn- 

ingum eða keppni og orðið er 16 ára. 

3. gr. 
Á eftir 4. málsgr. 36. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Iðgjöld vegna íþróttafólks greiðast sameiginlega af ríkissjóði og Íþróttasambandi 

Íslands, og skulu nánari ákvæði um skiptingu iðgjaldsgreiðslna, svo og um slysa- 
tryggingar íþróttafólks, sett í reglugerð í samráði við Íþróttasamband Íslands. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 27. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 0 
Matthías Bjarnason. 

A 12
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LÖG 
um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1972. 

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

þykki mínu: 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1972 samþvkkist með eftirgreindum niðurstöðu- 
tölum í þús. kr.: 

  

  

Gjöld: Áætlun: Reikningur: 

00 Æðsta stjórn ríkisins ... cc... 129 376 157 012 
OL Forsætisráðuneytið ............ 174 191 190 621 
02 Menntamálaráðuneytið ........0.0.0.000 2912625 3 106 822 
03 Utanríkisráðuneytjð .........0.0. 204 369 231 351 
04 Landbúnaðarráðuneytið .......0..00000000... 821 064 840 639 
05 Sjávarútvegsráðuneytið ........0... 309 063 344 648 
6  Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ................ 849 919 1117 002 
07 Félagsmálaráðuneytið .........00000 698 623 713 715 
08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ........ 6 198 573 6 107 536 
09 Fjármálaráðuneytið .......0.00.000 1004 620 1044 761 
10 Samgönguráðuneytið  ........0..0. 1699 243 2350 347 
11 íðnaðarráðuneytið „............0..0000 00 303 447 444 872 
12. Viðskiptaráðuneytið ..................... 1209 527 1708 189 
13 Hagstofa Íslands ..........0.0..0.0. 200. 17 465 17 517 
14 Ríkisendurskoðun ..............0.0.0.0..00. 17 447 20 389 

Mismunur ............0 0... 349 320 134 926 

Samtals 16 898 872 18 530 347 

Tek jur: Áætlun: Reikningur: 

11 Skattar ..........000 00. 16 728 537 18 317 054 
12 Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkis- 

eign fluttar úr B-hluta ríkisreiknings .......... 90 900 86 661 
13 Ýmsar tekjur .........0..0 79 435 126 632 

Samtals 16 898 872 18 530 347 

Gjört í Reykjavík 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) a 

Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 

um félagsráðgjöf. 

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

þvkki mínu: 

1. gr. 

Rétt til að kalla sig félagsráðgjafa hefur sá einn, sem til þess hefur leyfi 
heilbrigðisráðherra. 

2. gr. 
Leyfi samkv. 1. grein má aðeins veita þeim, sem lokið hefur prófi frá félags- 

ráðgjafaskóla, sem viðurkenndur er af heilbrigðisvfirvöldum að fenginni umsögn 
Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa. 

3. gr. 
Takmörkuð og/eða tímabundin réttindi má einnig veita þeim, sem eru í starfi 

þegar lög þessi öðlast gildi, en uppfylla ekki skilyrði 2. gr. 
Slíkt leyfi má því aðeins veita að fyrir lHggi meðmæli þeirrar stofnunar, sem 

umsækjandi vinnur hjá. Jafnframt skal leita umsagnar Stéttarfélags íslenskra félags- 

ráðgjafa. 
4. gr. 

Óheimilt er að ráða til félagsráðgjafastarfa aðra en þá, sem starfsleyfi hafa 
skv. 2. grein, með þeim undantekningum, sem leiðir af ákvæðum 3. greinar. 

5. gr. 
Félagsráðgjafa er skylt að gæta þagmælsku um atriði, sem hann fær vitneskju 

um Í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli málsins. Þagnarskyld- 

an helst þótt viðkomandi láti af starfi. 

6. gr. 
Um félagsráðgjafa gilda að öðru leyti og eftir því sem við getur átt reglur 

læknalaga, nr. 80 23. júní 1969, með áorðnum breytingum. 
Reglur læknalaga gilda m. a. um viðurlög við brotum í starfi félagsráðgjafa, 

im sviptingu löggildingar þeirra og endurveitingu starfsréttinda. 

7. gr. 
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

8. gr. 
Ráðherra getur sett nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd laga þessara. 

9. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 27. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. 8.) 0 
Matthías Bjarnason.
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LÖG 

um breyting á þjóðminjalögum, nr. 52/1969. 

Forseti ÍstaNnDs 

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

1. gr. 
Við IV. kafla laganna (Friðun húsa og annarra mannvirkja) bætist þrjár nýjar 

greinar, er verði 39., 40. og 41. gr. og breytist greinatala laganna samkvæmt því: 

39. gr. 
Stofna skal sjóð, er nefnist húsafriðunarsjóður. Hlutverk hans er að veita styrki 

til viðhalds og endurbóta húsa, húshluta og annarra mannvirkja, sem að dómi húsa- 
friðunarnefndar hafa menningarsögulegt gildi, og stuðla að friðun húsa. 

Varsla og reikningshald sjóðsins skal falið einhverjum ríkisbankanna. 

40. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

árlegt framlag ríkissjóðs. 
árlegt framlag sveitarfélaga. 
frjáls framlög. 2

0
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Framlag ríkissjóðs skal miða við að það nemi á ári hverju 20 kr. á hvern íbúa 
landsins. Framlag sveitarfélaga skal miðað við að það nemi 20 kr. á hvern íbúa 
hlutaðeigandi sveitarfélags. Þessi framlög skulu þó breytast árlega í hlutfalli við 
byggingavísitölu. 

Framlög sveitarfélaga greiðast úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, sbr. 8. gr. laga 
nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga. 

41. gr. 
Húsafriðunarnefnd stjórnar húsafriðunarsjóði og ákveður styrki úr honum 

samkvæmt sérstakri reglugerð sem menntamálaráðuneytið setur um sjóðinn. Skal 
þar m.a. kveðið á um skyldur þeirra, sem fjárframlög fá úr sjóðnum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 26. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Vilhjálmur Hjálmarsson.
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LÖG 

um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna. 

Forseri ÍsLanns 
gíðrir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 
1. gr. 

Vinna skal að heftingu landbrots og hindra ónnur spjöll á nytjalandi af völd- 

um vatna með fyrirhleðslum og lagfæringum á árfarvegum, svo sem fyrir er mælt 

í lögum þessum. 
2. gr. 

Í hverri sýslu skal starfa matsnefnd skipuð fulltrúa Búnaðarfélags Íslands 

og Vegagerðar ríkisins. 

Matsnefndir skulu fylgjast með landbroti og hættu á landspjöllum af völd- 

um vatna. Þær skulu taka við erindum frá landeigendum, sem telja nytjalönd 

sín eyðast eða vera í yfirvofandi hættu af þessum sökum. 

Matsnefndir skulu semja álitsgerð um varnarframkvæmdir samkvæmt Í. gr. 

fyrir 1. maí ár hvert. Skal þar koma fram áætlaður kostnaður við fyrirhleðslur 

og aðrar lagfæringar á árfarvegum í sýslunni fyrir næsta ár eða fleiri, ef um 

meiri háttar framkvæmdir er að ræða. Enn fremur sé gefin stutt lýsing á til- 

högun fyrirhugaðra framkvæmda á hverjum stað. 

Álitsgerðina skal matsnefnd senda til landbúnaðarráðuneytisins, en afrit af 

henni til Vegagerðar ríkisins, Búnaðarfélags Íslands, búnaðarsambands sýslunnar 

og þeirra landeigenda, sem hlut eiga að máli. 

3. gr, 

Vegagerð ríkisins skal annast verkfræðilegan undirbúning, þegar um meiri 

háttar framkvæmdir er að ræða samkvæmt ákvæðum þessara laga. 

Í því skyni skal hún, þegar við verður komið, afla sér sérhæfðra starfskrafta 

á þessu sviði svo og til að gera vatnafræðilegar athuganir á því, hvernig heppi- 

legast er að vinna gegn ágangi vatna. 

4. gr. 

Rikissjóður greiðir 7%% hluta kostnaðar við undirbúning og framkvæmdir sam- 

kvæmt því, sem ákveðið er í fjárlögum hverju sinni. Landeigendur, sem hag hafa 

af varnaraðgerðum á landi sínu eða landsnyljum, greiða % hluta, sem skiptist á 

milli þeirra að tiltölu við það, hvers virði hagurinn verður hverjum þeirra talinn. 

Verði ekki samkomulag um skiptingu á kostnaðarhluta landeigenda, skera mats- 

nefndir úr. Ef ágreiningur verður innan malsnefndar, skipar ráðherra oddamann 

og ræður þá afl atkvæða niðurstöðu. Framkvæmdum má fresta, ef ekki er sam- 

komulag um þær eða kostnaðarskiptingu milli landeigenda. 

5. gr. 

Nú þarf með fyrirhleðslum eða á annan hátt að stöðva landbrot, sem stofnar 

opinberum mannvirkjum, svo sem vegum, Í hættu, og greiðir ríkissjóður þá allan 

kostnað, enda þótt í landi einstaklinga sé. Á sama hátt greiðir ríkissjóður að fullu 

kostnað við framkvæmdir, sem vinna þarf til þess að hindra landbrot eða ágang 

vatns, sem hefst vegna aðgerða opinberra aðila, t. d. þar sem þrengt er að ám við 

vega- og brúargerðir, straumrennsli breytist vegna efnistöku úr árfarvegi o. s. frv.
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6. gr. 
Þar sem framkvæmdir samkv. lögum þessum kunna að snerta veiði eða fisk- 

ræktarmöguleika í viðkomandi vatni, er skylt að kynna framkvæmdaáætlanir fyrir 
stjórn viðkomandi veiðifélags, þannig að þeim gefist kostur á að gefa um þær um- 
sögn. 

7. gr. 
Nú telur matsnefnd, að ekki megi dragast að hefja framkvæmdir, vegna yfir- 

vofandi skemmda á nytjalandi, og skal það þá heimilt, enda komi samþykki land- 
búnaðarráðuneytisins til. Framlög til slíkra framkvæmda skulu njóta forgangs á 
fjárlögum næsta árs. 

8. gr. 
Vegagerð ríkisins sér um byggingu og viðhald mannvirkja samkvæmt fjárveit- 

ingum á fjárlögum hverju sinni. Vegagerðin skal og annast greiðslu á hluta ríkis- 
ins af framkvæmdakostnaði, að því marki, sem fjárlög heimila. 

9. gr. 
Bætur fyrir landspjöll vegna framkvæmda, t.d. ef vatni er veitt á land annars 

manns, skal telja með kostnaði við verkið. Bætur skal ákveða með mati eftir ákvæð- 
um vatnalaga, nr. 15 frá 1923, ef eigi semur. 

10. gr. 
Landbúnaðarráðherra hefur yfirstjórn mála samkvæmt lögum þessum. 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 26. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 44. N 20. maí 1975. 

LÖG 

um breyting á lögum um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, 

Noregs og Svíþjóðar, nr. 7 14. mars 1962. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
7. gr. laganna orðist svo: 

Jafnan skal setja eftirgreind skilyrði fyrir framsali: 
1. Að hinn framseldi maður verði ekki án samþykkis dómsmálaráðuneytisins, 

sbr. 17. gr., framseldur áfram til neins annars ríkis fyrir refsiverðan verknað, 
framinn fyrir framsalið.
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2. Að hinn framseldi maður verði ekki saksóttur né látinn taka út refsingu fyrir 
neinn þann verknað, sem framinn er fyrir framsalið og hann hefur fyrir dómi 
hér á landi annað hvort verið sakfelldur fyrir eða sýknaður af og dómur hefur 
þegar gengið um hér á landi, annað hvort til sakfellingar eða sýknu. 

3. Að hinn framseldi maður verði ekki án samþykkis dómsmálaráðuneytisins, 
sbr. 17. gr., saksóttur né látinn taka út refsingu fyrir neinn þann verknað, sem 
framinn er fyrir framsalið og rannsókn málsins hefur ekki leitt til ákæru á 
hendur honum hér á landi. 

4. Að hinn framseldi maður, sé hann jýslenskur ríkisborgari, verði ekki sak- 
sóttur né látinn taka út refsingu fyrir nokkurn annan verknað, framinn fyrir 
framsalið, en þann, sem hann er framseldur fyrir, nema svo standi á, sem hér 
segir: 

a) að fyrir liggi samþykki dómsmálaráðuneytisins, sbr. 17. gr., eða 
b) að hinn framseldi maður hafi sjálfur samþykkt það á dómþingi, eða 
c) að hinn framseldi maður hafi ekki horfið úr landi þvi, sem hann var fram- 

seldur til, enda þótt hann hafi átt þess kost í einn mánuð hið skemmsta 
að fara þaðan óhindraður, eða 

d) að hann hafi horfið aftur til lands þess, sem hann var framseldur til, ettir 

að hann hafði farið úr landi. 
5. Að hinn framseldi maður verði ekki saksóttur né látinn taka út refsingu fyrir 

stjórnmálaafbrot, sem framið er fyrir framsalið, og hann er ekki framseldur 

fyrir, nema að fullnægðum skilyrðum þeim, sem talin eru undir 4. a)--d), 
og því aðeins að hinn framseldi maður sé ekki íslenskur ríkisborgari. 

Ávallt er heimilt að setja fleiri skilyrði fyrir framsali, eftir því sem ástæða 
bykir til. 

2. gr. 
8. gr. laganna fellur niður. 

ð. gr. 
Við 11. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Hafi úrskurðar verið krafist, skal framsal ekki fara fram fyrr en endanlegur 

dómsíúrskurður hefur verið kveðinn upp. 

4. gr. 
16. gr. Í. mgr. orðist svo: 
Nú er í einhverju þeirra ríkja, sem í Í. gr. getur, lýst eftir manni, sökuðum um 

afbrot, sem orðið gæti grundvöllur framsals eftir lögum þessum, og má þá beita 
hann þvingunaraðgerðum laga um meðferð opinberra mála með sama hætti og væri 
hann sakaður um samsvarandi afbrot hér á landi. Sömu aðgerðum má beita, ef við- 
komandi yfirvöld tilkynna, að þau muni krefjast framsals fyrir slíkt afbrot. 

5. gr. 
17. gr. orðist svo: 
Samþykki samkvæmt 7. gr. verður því aðeins veitt, að framsal fyrir verknaðinn 

hefði getað farið fram til viðkomandi lands. Ákvæði 11. og 13. gr. gilda einnig um 
veitingu slíks samþykkis eftir því sem við á. 

Tilmælum um veitingu samþykkis skv. 7. gr. skal fylgja greinargerð um tegund 

brotsins, hvar og hvenær það var framið og hvaða refsiákvæði muni koina til 
greina. Einnig skulu fylgja fullnægjandi gögn um það, að viðkomandi manni hafi 
verið kunngerður réttur hans samkvæmt 11. og 13. gr. eftir því sem við á, og um, 
hvort hann hafi æskt að notfæra sér þann rétt.
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6. gr. 
Dómsmálaráðherra ákveður, hvenær lög þessi koma til framkvæmda gagnvart 

hverju einstöku ríki, sem talið er í 1. gr. laga nr. 7/1962. 

Gjört í Reykjavík 20. maí (975. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) nn 

Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 45. . 23. maí 1975. 
LÖG 

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

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Á eftir 2. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, sem verða 3. og d. gr., en tölu- 
röð síðari greina breytist samkvæmt því: 

a) Seðlabanki Íslands hefur á hendi bókhald og rekstur Verðjöfnunarsjóðs, og 

skal ávaxta fé hans í samráði við stjórn sjóðsins, annað hvort í erlendum 

eða Íslenskum gjaldeyri. Í því skyni að tryggja það, að eign sjóðsins í vörslum 
Seðlabankans haldi verðgildi sínu, án tillits til breytinga á skráðu gengi ís- 
lenskrar krónu, er bankanum heimilt að lána bönkum, sparisjóðum, opinberum 
fjárfestingarsjóðum og ríkissjóði, eða með ríkisábyrgð, fé með þeim láns- 
kjörum, að endurgreiðsla höfuðstóls og vaxta sé háð breytingum á gengi erlends 
gjaldeyris gagnvart íslenskri krónu. Seðlabankinn ákveður hæð vaxta af lánum 
þessum svo og önnur lánskjör. 

) Ef samanlagt verðmæti hreinnar gjaldeyriseignar Seðlabankans og skuldabréfa 
hans með gengistryggingu, sbr. 1. gr., nægir ekki eftir Í. janúar 1975 til að 
tryggja verðgildi innstæðu Verðjöfnunarsjóðs hjá Seðlabankanum skal það, er 
á vantar, fært til skuldar ríkissjóði á sérstakan reikning hjá bankanum. Um 
endurgreiðslu þeirrar skuldar og önnur lánskjör skal gert sérstakt samkomulag 
milli fjármálaráðherra og Seðlabankans. 

5 

2. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 18 4. apríl 1972, um breyting á 

lögum nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 
Matthias Bjarnason.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 73 25. nóv. 1852, um tilkynningar aðsetursskipta. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugi: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sani- 

þykki mínu: 

Í. gr. 
Aftan við 4. gr. laganna (2, gr. laga nr. 15 17. nóv. 1956) komi ný málsgrein, 

svo hljóðandi: 
Hver sá, sem hefur í hyggju að skipta um aðsetur á tímabilinu 16. nóvember 

til 1. desember á ári hverju, skal tilkynna það hlutaðeigandi sveitarstjórn eigi 
síðar en 15. nóvember, enda liggi þá fyrir, hvert hann flytur. Sama tilkynningar- 
skylda hvilir á þeim, sem áformar að taka sér nýtt heimilisfang á fyrr greindu 

tímabili, án þess að hann flytji þangað aðsetur silt að svo stöddu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 27. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Geir Hallgrímsson. 

23. mai 1975. Nr. 47. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 78/1974, um ráðstafanir vegna ákvörðunar 

Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
b-liður 2. gr. laganna falli niður. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 23. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) iN nn 
Matthías Bjarnason. 
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LÖG 

um iðnaðarmálagjald. 

Forseti ÍsLanDs 

jörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 91 5 5 5 Eg Í 
þykki minu: 

1. gr. 
Leggja skal 0.1% gjald, iðnaðarmálagjald, á allan iðnrekstur í landinu, sem 

af er greitt iðnlánasjóðsgjald samkv. ákvæðum 5. gr. laga nr. 68 10. október 1987. 
Skal gjaldstofn þess vera hinn sami og iðnlánasjóðsgjaldsins samkv. ákvæðum 

þessum. Undanþegin gjaldinu eru fyrirtæki að öllu leyti í eign opinberra aðila, svo og 
fyrirtæki, sem stofnuð eru samkvæmt sérstökum lögum til að vera eign opinberra 
aðila að verulegu leyti, nema annars sé gelið í þeim lögum. 

Iðnaðarmálagjald skal lagt á af skattstjórum með iðnlánasjóðsgjaldi og innheinil 
af innheimtumönnum ríkisins. Gjalddagi skal vera hinn 1. ágúst ár hvert, og má 
taka gjaldið lögtaki, sbr. lög nr. 29 16. desember 1885. 

Iðnaðarmálagjald skal vera frádráttarbært sem rekstrarkostnaður við álagn- 
ingu tekjuskatts, svo og tekjuútsvars, ef um er að ræða. Óheimilt er að leggja gjaldið 
við verð á vörum eða þjónustu iðnfyrirtækja. 

2. gr. 

Tekjum af iðnaðarmálagjaldi skal þannig varið: 
1. Upphæð, sem svarar til iðnaðarmálagjalds Sambands ísl. samvinnufélaga og 

kaupfélaga innan þess, skal renna til starfsemi í þágu iðnaðar samvinnufélag- 
anna eftir nánari ákvörðun stjórnar sambandsins. 

2. Upphæð, sem svarar til iðnaðarmálagjalds lagmetisframleiðenda, sem eru aðilar 
að Sölustofnun lagmetisiðnaðarins, skal renna til þeirra samtaka sem ráðstafa 
þeim hluta til eflingar lagmelisiðnaðinum í landinu. 

3. Eftirstöðvar iðnaðarmálagjaldsins skiptast að jöfnu milli Félags íslenskra iðn- 

rekenda og Landssambands iðnaðarmanna, sem hvort um sig ráðstafar sínum 
hluta tl þess að vinna að eflingu iðnaðar og iðnþróunar í landinu. 
Aðilar þeir, sem iðnaðarmálagjaldið rennur til samkv. framansögðu, skulu 

senda iðnaðarráðuneytinu árlega skýrslu um ráðstöfun andvirðis þess. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal í fyrsta sinn lagt á iðnaðarmálagjald árið 

1975 á gjaldstofn ársins 1974. 

Gjört í Reykjavik 27. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Gunnar Thoroddsen.
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FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1971. 

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

þykki mínu: 

Til viðbótar við gjöld í 2. gr. fjárlaga 1971 er veitt: Þús. kr. 

00 Æðsta stjórn ríkisins að undanskildu Alþingi .............0........ 9 390 
01 Forsætisráðuneytið ........000.2.0000. 0000 nn nn 7 501 
02 Menntamálaráðuneytið ..........0.20.0000 00. r nn 345 200 
03 Utanríkisráðuneytið ..........20.020000... nn ens 72 968 
04 Landbúnaðarráðuneytið ............020002 0000 e0 nn sn 173 058 
05 Sjávarútvegsráðuneytið ......,......0.00... 00... nes 40 294 
06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið .............0..000. 0... nn 118 034 
08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ..........0.0000%0 0. 000... 462 688 
09 Fjármálaráðuneytið ............2..220000 00 ns rns 97 400 
10 Samgönguráðuneytið  ............202000.0 0000 rn 643 911 
11 Iðnaðarráðuneytið ..............02.000000. 00 nn sn 23 921 
12 Viðskiptaráðuneytið .............200..0... 02. sn 517 037 
13 Hagstofa Íslands ..........2..0.0.... 0 enn 5 606 
14 Ríkisendurskoðun ...................0200 00... 2081 

Samtals 2519 084 
Gjört í Reykjavik 27. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Geir Hallgrímsson. 

18. maí 1975. Nr. 50. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 20 8. mars 1954, um vátryggingarsamninga. 

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

þykki minu: 
1. gr. 

Á eftir 1. málsgr. 95. greinar kemur ný málsgrein, svohljóðandi: 
Nú er sakarefni skipt í skaðabótamáli út af slysi og eingöngu dæmt um skaða- 

bótaskyldu, og getur þá dómur ákveðið, svo að bindandi sé fyrir félagið og að- 
fararhæft gagnvart því, að tjónvaldur greiði tjónþola ákveðna fjárhæð upp í vænt- 
enlegar skaðabætur, er komi til frádráttar, þegar bætur verða endanlega ákveðnar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 18. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 - 

Matthias Bjarnason.



Nr. öl. 100 27. maí 1975. 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1972. 

Til viðbótar við gjöld í 2. gr. fjárlaga 1972 er veitt: 
Þús. kr. 

00 Æðsla stjórn ríkisins að undanskildu Alþingi .................... 5 005 
01 Forsætisráðuneyltið .........0..00 00. HR 16 430 
02 Menntamálaráðuneylið ............0...0 00... 194 197 
03 Utanríkisráðuneytið ............0...... enn 26 982 
04  Landbúnaðarráðuneytið ............00...0 0. nð nr 19575 
05 Sjávarútvegsráðuneytið ............02000 0. enn 30 öðð 

06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ..........2..00.200 000. 267 085 
07 Félagsmálaráðuneytið ............02020000 nenna 15 092 
09 Fjármálaráðuneytið ...........00..00 000 40 141 
10 Samgönguráðuneytið ..........0.00000. 000. enn 651 104 
11 Iðnaðarráðuneytið .........00200000 00. sn enn 141 425 
12 Viðskiptaráðuneytið „............0202200 0000 nn 498 662 
13 Hagstofa Íslands ............00..0.. 0. sn 59 
14 Ríkisendurskoðun ...........0.000000 000 n nr 2942 

Samtals 1914 275 

Gjört í Reykjavik 27. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) Í 

Geir Hallgrímsson. 

Nr. 59. . 27. maí 1975. 
LOG 

um Viðlagatryggingu Íslands. 

Forseti Ístanns 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Setja skal á fót stofnun, er hafi það hlutverk að tryggja gegn tjóni af völdum 

náttúruhamfara. 
Stofnun þessi nefnist Viðlasatrygging Íslands. Hún skal hafa heimili og varnar- 

þing í Reykjavík. 

2. gr. 
Stjórn stofnunarinnar skulu skipa fimm menn. Skulu þrír kosnir af samein- 

uðu Alþingi, einn valinn af þeim vátrvggingarfélögum, sem innheimta iðgjöld, 
sbr. 3. mgr. 8. gr., en tryggingaráðherra skipar einn og skal hann vera formaður. 
Varamenn skulu valdir á sama hátt. Stjórnarmenn skulu skipaðir til 4 ára í senn.
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3 
Stjórn Viðlagatryggingar Íslands skal gera sérstakt samkomulag við Seðlabanka 

Íslands um vörslu og ávöxtun fjár og bókhald stofnunarinnar. Við ávöxtun skal 
leitast við að tryggja verðgildi fjárins svo sem unnt er á hverjum tíma. Óheimilt 
er að ráðstafa fé stofnunarinnar til almennra útlána. Reikningar stofnunarinnar 
skulu endurskoðaðir, samkvæmt reglum um endurskoðun reikninga Seðlabankans. 
Reikningarnir skulu birtir árlega í Lögbirtingablaði. 

4. gr. 
Viðlagatrygging Íslands skal vátrvggja gegn beinu tjóni af völdum eftirtalinna 

náttúruhamfara: Eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða. 

5. gr. 
Vátryggingarskyldar eru allar húseignir og lausafé, þar með taldar vörubirgðir, 

vélar og tæki, sem brunatryggðar eru hjá vátrvggingarfélagi, er starfsleyfi hefur 
hér á landi. 

Tryggingarskyldan nær einnig til lausafjár, sem tryggt er samsettri tryggingu, 

er innifelur brunatryggingu, enda flokkist slík trvgging undir eignatryggingar. 

6. gr. 
Vátryggingarfjárhæðir skulu vera hinar sömu og brunatrvggingarfjárhæðir á 

hverjum tíma. 

7. gr. 
Eigin áhætta vátrvggðs skal vera 5% sf hverju tjóni, þó eigi lægri fjárhæð en 

kr. 100 000.00. Lágmark þetta má hækka eða lækka með regluserð að fengnum til- 
lögum stjórnar stofnunarinnar. 

8. gr. 
Árleg iðgjöld skulu vera 0.25% af vátrvggingarfjárhæðum tryggðra verðmæta. 
Nú er hrein eign stofnunarinnar meiri en 2% af áætluðum vátrvgsingarfjár- 

hæðum í lok árs og skal þá lækka iðgjöld um helming. Verði hrein eign meiri en 
0%o af áætluðum vátryggingarfjárhæðum í lok árs, skal innheimta iðgjalda falla 
niður. Fari eignin niður fyrir 2%, af áætluðum vátrvggingarfjárhæðum í lok 
árs, skal hefja innheimtu fullra iðgjalda að nýju. Fari hrein eign niður fyrir 1% 
af áætluðum vátryggingarfjárhæðum í lok árs, er stjórn stofnunarinnar heimilt að 
innheimta iðgjöld, sbr. 1. mgr., með 100% álagi þar til 2%. markinu er náð. 

Vátryggingarfélög þau, er brunatrygsja eignir þær, sem tryggðar eru hjá stofn- 
uninni, sbr. 5. gr., skulu innheimta iðgjöld til hennar ásamt brunatrvggingariðsjöld- 
um, enda skulu þau hafa sama gjalddaga. 

Iðgjöld af tryggingum húseignar njóta lögveðréttar í hinni tryggðu húseign 
ásamt lóð eða landi, er hún stendur á. 

Um innheimtu iðgjalda með uppboði eða löstaki skal, eftir því sem við á. fara 
eftir reglum 18. gr. laga nr. 9/1955, 6. gr. laga nr. 25/1954, sbr. 2. gr. laga nr. 37/1965 
og 5. gr. laga nr. 59/1954, sbr. 1. gr. laga nr. 93/1965. 

9. gr. 
Telji vátryggður að gerst hafi bótaskyldur tjónsatburður, skal hann tilkynna 

það vátryggingarfélasi því, er selt hefur honum vátrygginguna, svo fljótt sem 
unnt er, og í síðasta lagi innan 30 daga frá því að atburðurinn gerðist. Geri hann 
það ekki, er niður fallinn allur réttur hans til bóta. 

Vátryggingarfélag, er fær slíka tilkynningu, skal innan viku frá því, að til- 
kynning barst því, tilkynna stjórn Viðlagatrygginsar Íslands um tjónsatburðinn. 
Þegar vátryggingarfélag eða stjórn Viðlagatryggingar Íslands fær tilkynningu eða



Nr. 32. 102 27. maí 1975. 

vitneskju um tjón, sem ætla má að geti fallið undir tryggingu þessa, skal, svo fljótt 
sem unnt er, gera ráðstafanir til að fá úr því skorið, hvort um sé að ræða bótaskvlt 
tjón af völdum náttúruhamfara, og láta meta skaðann. 

10. gr. 
Rísi ágreiningur um, hvort bótaskyldur tjónsatburður hafi gerst eða að tjón 

sé Þótaskylt, skal stjórn stofnunarinnar úrskurða málið. Vilji tjónþoli eigi 

sætta sig við úrskurð stjórnarinnar, skal hann innan 30 daga frá því, að honum 
barst tilkynning hennar, skjóta ágreiningnum til hamfaranefndar. Hamfaranefnd 
skal skipuð af ráðherra til 4 ára og eisa sæti í henni þrír menn. Einn skal skipaður 
samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Íslands og skal hann vera formaður. Annar 
skal skipaður eftir tilnefningu Veðurstofu Íslands og hinn þriðji samkvæmt tilnefn- 
ingu raunvísindadeildar Háskóla Íslands. 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 

11. gr. 
Hafi bótaskyldur tjónsatburður gerst, skal stjórnin ákveða, hverjar séu nauð- 

synlegar ráðstafanir til björgunar tryggðum verðmætum og til að hindra frekara 
tjón á þeim. Stofnunin skal bera kostnað af slíkum aðgerðum. Aðgerðir þessar 
skulu, svo sem kostur er, framkvæmdar í samvinnu við Almannavarnir og aðra 

aðila, sem með slík mál hafa að gera. 

12. gr. 
Vátryggingarfélag það, er tjónþoli hefur tryggt hjá, skal að jafnaði hafa á hendi 

tjónsuppgjör. Stjórn stofnunarinnar getur ákveðið, hve stórt tjón vátrvggingarfélag 
megi gera upp. Náist ekki samkomulag um tjónsuppgjör við tjónþola eða tjón nemi 

hærri fjárhæð en vátryggingarfélagi er heimilt að gera upp, skal stjórnin hafa á 
hendi uppgjör í samráði við fulltrúa frá vátryggingarfélagi því, er hlut á að máli. 

Verði vernlegt tjón hjá mörgum vátrvggðum samtímis, sem hafa brunatrvggt 
hjá fleiri en einu vátryggingarfélagi, getur stjórnin ákveðið, að hún skuli hafa allt 
tjónsuppgjör á hendi í samráði við fulltrúa þeirra vátrvggingarfélaga, sem hlut 
siga að máli. 

13. gr. 
Heimilt er að lækka eða synja alveg um bætur: 

a. Þegar hús, sem tjón verður á, er reist á stað, sem almennt var vitað fyrirfram, 
að var hættulegur með tilliti til snjóflóða. skriðufalla eða vatnsflóða. Það telst 
ætíð almennt vitað í þessu sambandi, ef hús á sama stað hefur oftar en einu 
sinni orðið fyrir sams konar tjóni. 

b. Þegar styrkleiki húss, byggingarlas og byggingarhættir eru óforsvaranlegir 
miðað við þær aðstæður, sem algengar eru á bvggingarstað, og ljóst er, að tjón 
hefur orðið meira af þessum sökum. 
Nú er bóta vegna tjóns á húseign synjað eða þær lækkaðar vegna atvika, er 

um ræðir hér að framan, og gilda þá sömu reglur um lausafé það, sem í þeim er 

geymt. 

14. gr. 
Nú vill tjónþoli eigi sætta sig við tjónsuppgjör og er honum þá heimilt að 

skjóta málinu til uppgjörsnefndar, en gera skal hann það innan fjögurra vikna 
frá því, að honum barst endanleg ákvörðun stofnunarinnar. 

Uppgjörsnefnd skal skipuð af trvggingamálaráðherra til 4 ára. Í nefndinni 
skulu eiga sæti þrír menn. Einn skal skipaður eftir tilnefningu Hæstaréttar og 
skal hann vera formaður, annar eftir tilnefningu lagadeildar Háskóla Íslands og 
hinn þriðji án tilnefningar. 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt.
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15. gr. 

Vátryggingarbætur skulu inntar af hendi svo fljótt sem unnt er. 
Allar kröfur á hendur stofnuninni fyrnast á tveimur árum frá því að náttúru- 

hamförum þeim lauk, sem orsökuðu tjónið. 

16. gr. 
Nú eru tryggðar eignir veðsettar og nær þá veðrétturinn til tryggingarbóta. 

17. gr. 
Bótaskylda Viðlagatryggingar Íslands vegna hvers tjónsatburðar takmarkast 

við 5% af heildarválrvggingarfjárhæð í upphafi hvers árs. 

Nemi heildarfjárhæð bótaskyldra tjóna vegna eins tjónsatburðar hærri fjárhæð, 
skal hlutur allra tjónþola skerðast í sama hlutfalli. 

18. gr. 
Ríkissjóður endurtryggir án iðgjalds þann hluta einstaks tjóns, sem er umfram 

2%0 af samanlögðum vátryggingarfjárhæðum í upphafi hvers árs. 
Heimilt er stofnuninni að endurtrvggja frekar eigin áhættu sína innanlands 

eða erlendis. 
Nú verða bótaskyld tjón það mikil á einu ári, að eignir og endurtryggingar 

nægja ekki til að greiða þau, sbr. 1. mgr. 17. gr. og er stjórninni þá heimilt að taka 
lán tíl að geta fullnægt skuldbindingum stofnunarinnar. Ríkissjóður skal taka 
sjálfsskuldarábyrgð á slíkum lánum. 

19. gr. 
Stjórn stofnunarinnar er heimilt að veita fé til að styrkja framkvæmdir, sem 

ætlað er að varna tjóni af völdum náttúruhamfara. 

20. gr. 
Viðlagatrygging Íslands skal vera undanþegin greiðslu tekju- og eignarskatts 

til ríkissjóðs og útsvari og aðstöðugjaldi til sveitarsjóða. Skjöl stofnunarinnar skulu 
vera undanþegin stimpilgjaldi. 

21. gr. 
Viðlagatrvggins Íslands skal taka við eignum og skuldum Viðlagasjóðs hinn 

1. janúar 1977, enda falla þann dag úr gildi lög nr. 4 frá 27. mars 1973 og lög nr. 
5 28. febrúar 1975, svo og öll lög um breytingu á þeim lögum. 

Nemi skuldir Viðlagasjóðs þann dag meiru en eignir, skal ríkissjóður greiða 
Þann mun. 

22. gr. 
Stjórnin skal semja við vátrvggingarfélög þan, sem taka að sér störf fyrir stofn- 

unina, um endurgjald fyrir þau. Náist ekki samkomulag um endurgjaldið skal trygg- 
ingamálaráðherra skera úr deilu. 

Tryggingamálaráðherra skal að fengnum tillögum stjórnarinnar setja með reglu- 

serð nánari ákvæði um allt, sem varðar framkvæmd laga þessara. 

23. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. september 1975. 

Gjört í Reykjavík 27. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) uu . 

Matthias Bjarnason.
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LÖG 

um hússtjórnarskóla. 

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

þykki mínu: 
I, KAFLI 

Markmið, námstími. 

1. gr. 
Hlutverk hússtjórnarskóla er að veita verklega og bóklega menntun í hagnýtum 

greinum heimilisfræða og búa nemendur undir: 
1. Hirðingu og umönnun heimilis og fjölskyldu. 
2. Störf og þjónustu í hússtjórnargreinum og félagsmálum. 
3. Framhaldsnám í æðri skólum, t.d. kennaraskólum, félagssmálaskólum, fóstur- 

skólum, hjúkrunarskólum, hótelskólum o. fl. 
Enn fremur að veita nemendum á skyldunámsstigi kennslu í heimilisfræðum svo 

og framhaldsskólanemendum, ef þeir hafa slíkt nám sem valgrein, og skal kveða 

nánar á um þetta í reglugerð. 
Kennslan skal miða að því að þroska sjálfstæði, dómgreind og félagsanda nem- 

enda, jafnframt skal hvetja þá til þess að varðveita menningararf þjóðarinnar. 

2. gr. 
Starfstími hússtjórnarskóla skal vera 28—-36 vikur samkvæmt nánari ákvörðun 

menntamálaráðuneytis — kennsla og próf — þar sem verkleg kennsla skiptist í 
þrjár annir: matreiðslu, sauma og þvott og ræstingu, en bóknám dreifist jafnt á 
allan námstímann. Þó getur ráðuneytið ákveðið frávik frá þessu. Um nánari skipt- 

ingu í verklegt og bóklegt nám skal ákveða í reglugerð. 

3. gr. 
Stofna má til framhaldsnáms í hússtjórnar- og heimilisfræðum fyrir þá, sem 

hyggjast veita forstöðu mötuneytum og viststofnunum. Menntamálaráðuneyti ákveður 
hvort og hvenær stofna skuli til slíks framhaldsnáms og setur í reglugerð ákvæði 

um námsgreinar og lengd námstíma. 

IT. KAFLI 

Inntökuskilyrði, námsgreinar og próf. 

4. gr. 
Inntökuskilyrði skulu vera þessi: 

a) Að nemandinn hafi lokið skyldunámi grunnskóla. 
h) Að nemandinn sýni læknisvottorð um að hann sé eigi haldinn neinum and- 

legum eða lHkamlegum kvilla eða annmarka, er hamli honum í námi eða starfi 
að dómi skólastjóra og skólanefndar. Skólarnir eru bæði fyrir stúlkur og pilta. 

5. gr. 
Í hússtjórnarskólum skal veita kennelu í því námsefni, sem hér er talið, sbr. 

þó 15. gr.: 
a) Íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði. 

h) Manneldisfræðigreinum. 
c) Hagfræðigreinum og verkstjórn.
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d) Uppeldis- og félagsfræðigreinum. 
e) Heilbrigðisfræðigreinum og umhverfisvernd. 

f) Handíðagreinum. 

Í regluger ð skal ákveða nánar um fjö da námsegr eina og hvað kenna skal 1 hverri 

grein >) . 

6. gr. 
Próf skal halda í lok hverrar annar. Þa skulu vera samræmd í ákveðnum fjölda 

námsgreina, sem mennlanálaráðuneytið ákveður hverju sinni. Í reglugerð skal setja 

ákvæði um samræmingu prófa og námsbækur. Um próf og einkunnir skal setja 

ákvæði í reglngerð. Menntamálaráðunevti skipar prófdómara að fengnum tillögum 

skólastjóra. 
Eins árs nám í hússtjórnarskóla skal veita sömu réttindi til framhaldsnáms 

og eins árs nám í almennum framhaldsskóla að loknu skyldunámi. 

MI. KAFLI 

Skólastjórn og kennarar. 

7. gr. 
Menntamálaráðuneyti fer með yfirstjórn hússtjórnarskóla. Menntamálaráðherra 

skipar skólastjóra að fengnum tillögum skólanefndar. Hann skipar einnis fasta 

kennara, að fengnum tillögum skólastjóra og skólanefndar. Til þess að verða settur 

eða skipaður skólastjóri eða kennari við hússtjórnarskóla þarf kennarapróf frá 

Húsmæðrakennaraskóla Íslands. Hússtjórnarkennaraskóla Íslands, Kennaraskóla Ís- 

lands, Kennaraháskóla Íslands eða frá hliðstæðri menntastofnun erlendis, og einnig 

má setja eða skipa þá sem kennara, er lokið hafa prófi frá vefnaðarkennaradeild 

Myndlista- og handíðaskóla Íslands. Þá eina má setja skólastjóra, er gegnt hafa 

kennslu í að minnsta kosti eitt ár. 

8. gr. 
Við hússtjórnarskóla skal starfa skólanafnd. sem menntamálaráðuneytið skipar, 

og starfar hún samkvæmt erindisbréfi. er ráðuneytið setur. Formann skal skipa án 

tilnefningar, en tvo nefndarmanna skal skipa samkvæmt tilnefningu héraðssambands 
kvenfélaga í byggðarlagi skólans, tvo tilnefnda af viðkomandi landshlntasamtökum 

og tvo tilnefnda af nemendum úr hópi reglulegra nemenda skólans. Tilnefning 

nemendafulltrúa gildir til eins árs. en annarra nefndarmanna til fjögurra ára. Sjö 

varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Skólastjóri á rétt til setu á fundum skóla- 

nefndar með tillögurétti og málfrelsi, nema þegar fjallað er um mál, er varða hann 

persónulega. 

9. gr. 
Skólastjóri fer með stjórn hússtjórnarskóla samkvæmt gildandi lögum og reglu- 

gerðum þar um og í samræmi við erindisbréf, er menntamálaráðuneytið setur. Hann 

ræður stundakennara og annað starfsfólk með samþykki menntamálaráðuneytis. 
Skólastjóra til aðstoðar skal vera kennararáð. Í kennararáði skulu vera allir fasl- 

ráðnir kennarar skólans og skólastjóri, sem er sjálfkjörinn formaður. Heimilt er 

nemendum að kjósa úr sínum hópi einn til tvo fulltrúa í kennararáð til ráðuneytis 

um málefni nemenda. 

10. gr. 
Skólastjóri og kennarar eru embættismenn ríkisins og taka laun samkvæmt gild- 

andi kjarasamningum á hverjum tíma. 
A 14
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11. gr. 
Heimilt er skólastjóra að kveðja kennara sér til aðstoðar við eftirlit og umsjón 

í skólanum. Enn fremur skulu kennarar starfa með nemendum utan kennslustunda í 
samráði við skólastjóra og vinna önnur störf í þágu skólans eftir því, sem ástæður 
leyfa og ákveðið er í reglugerð og erindisbréfi. Má þá fækka skyldustundum kennara 
svo og vegna mikillar heimavinnu eða annarra aukastarfa, að fengnu samþykki 
mennlamálaráðuneytis. 

Orlof. 

12. gr. 
Nú óskar kennari að hverfa frá störfum vm skeið til að efla þekkingu sína 

eða kennarahæfni, og skal hann þá senda menntamálaráðuneytinu beiðni um orlof 
ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst 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 
menntamálaráðuneytið viðurkennir. 

Ef menntamálaráðunevtið telur umsókn og greinargerð kennara fullnægjandi, 
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 styrks til frá öðrum aðilum. Þá setur mennta- 
málaráðuneytið auglýst eftir umsækjendum til að leggja fyrir sig tiltekið nám, seon 
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 samstarfi við það efnt Hl 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 sætt 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 Þirta slíkar skýrslur. Skilyrði má setja þeim, sem 

hljóta orlof og/eða styrk til reglulegs náms, að þeir starfi að náminu loknu að skóla- 
málum eða kennslu á Íslandi minnst þrjú ár. 

Ákvæði þessarar greinar taka einnig til skólastjóra. 

ÍV. KAFLI 

Fjármál. 

13. gr. 
Hússtjórnarskólar skulu vera ríkisskólar og kostaðir að fullu úr ríkissjóði. 

Nemendur skulu þó greiða efniskostnað vegna verklegrar kennsli og kostnað við 
mötuneyti svo sem gert er í öðrum heimavistarskólum. Nemendur greiði einnig húsa- 
leigu samkvæmt ákvörðun menntamálaráðuneytisins.
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14. gr. 
Miða skal stærð hússtjórnarskóla við það, að þar sé kennsluaðstaða og annað 

húsrými fyrir að minnsta kosti 36—-40 nemendur. Þar sem sá fjöldi reglulegra 
nemenda hefur eigi verið síðastliðin tvö ár, getur ráðuneytið ákveðið að skólinn skuli 
eigi rekinn um sinn eða í öðru formi svo sem námskeiðum. Ef hússtjórnarskóli 

er eigi rekinn, er heimilt að nota eignir hans til annarrar menningarstarfsemi. Í 
verklegum greinum, skal nemendafjöldi ekki vera lægri en 12 í hópi að jafnaði. 

Að fengnum lillögum skólastjóra og skólanefnda skal menntamálaráðuneyti sjá 
skólanum fyrir nauðsynlegu húsnæði, er nægi til allrar starfsemi þeirra ásamt 
heimavist og íbúðum handa starfsliði, þar sem þess gerist þörf, eftir því sem fé 
er veitt til í fjárlögum. Hússtjórnarskólunum skal á sama hátt séð fyrir nægilegum 
kennslutækjum og bókasafni, sem nemendur hafa aðsang að. 

Í reglugerð skal ákveða nánar um lágmarksbúnað skólanna. 

V. KAFLI 

Handíðaskóli. 

15. gr. 
Stofna skal 36 vikna handíðaskóla, þesar fé er til þess veitt í fjárlögum. 
Námsefni skal í meginatriðum vera hliðstætt því, sem er í öðrum hússtjórnar- 

skólum, sbr. 5. gr., en þó skal sérstök áhersla lögð á handíða- og textilgreinar. 
Heimilt er að ráða kennara við skólann, sem sérstaklega eru þjálfaðir til hand- 

íða- eða teiknikennslu, án þess að þeir uppfylli skilyrði 7. gr. 
Í reglugerð skal ákveða nánar um fjölda námsgreina og hvað kenna skal í 

hverri grein. 

Að öðru leyti gilda sömu ákvæði um handíðaskólann og aðra hússtjórnar- 
skóla. 

VI. KAFLI 

Námskeið. 

16. gr. 
Heimilt er að starfrækja í hússtjórnar- os handíðaskóla námskeið með mis- 

munandi námsefni og stundafjölda, svo sem framhaldsnámskeið í sérgreinum og 
námskeið fyrir starfshópa, sem vilja afla sér menntunar á afmörkuðum sviðum 
heimilisfræða og handíða, heimilishjálpar o. fl. 

Setja skal reglugerð um starfsemi þeirra hússtjórnarskóla, sem starfa eftir föstu 
námskeiðafyrirkomulagi, svo og önnur námskeið, enda hafi menntamálaráðunevti 
samþykkt námskeiðshald, námsefni og námskeiðsgjöld. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

17. gr. 
Í reglugerð skal setja ákvæði um heilsuvernd í skólunum. 

18. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. Má setja hverjum skóla sérstaka reglugerð og ákveða þeim mismunandi 
verkefni, t.d. einungis kennslu í formi námskeiða með lausráðnu starfsliði svo og 
að skólarnir taki að sér hússtjórnarkennslu þá, sem fram á að fara í grunnskólum, 
og önnur slík verkefni, ef henta þykir.
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19. gr. 
Lög þessi öðlast hegar gildi og koma til framkvæmda að því er varðar þá hús- 

mæðraskóla, sem nú eru starfandi, jafnóðum og samið hefur verið um yfirtöku rík- 
issjóðs á skuldum þeirra og eignum. cf forráðamenn þeirra æskja, að skólarnir komi 
undir ákvæði laga þessara. Þangað til skulu um þá gilda áfram lög nr. 49/1946, 
um húsmæðrafræðslu, og lög nr. 49/1967, um skólakostnað. 

Yfirtöku ríkissjóðs á eignum og skuldum skólanna fylgir ekki kvöð um, að þeir 

verði reknir áfram sem húsmæðra(hússtjórnar)skólar, nema umsóknir um skóla- 
vist fullnægi því lágmarki, sem nauðsynlegt telst á hverjum tíma til þess að slíkur 
skóli verði rekinn. 

Gjört að Bessastöðum 826. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 0 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Nr. 54. 26. maí 1975. 
LÖG 

um brevting á lögum nr. 17/1965, um landgræðslu. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
2. gr. laganna orðist svo: 
Landgræðsla ríkisins fer með landgræðslumál samkvæmt lögum þessum og 

skal hafa aðsetur í Gunnarsholti á Rangárvöllum. Starfsemin greinist í eftirtalda 
þætti: 

1. Sandgræðslu, sem er hefting jarð- og sandfoks og græðsla gróðurlausra og 
gróðurlítilla landsvæða. 

2. Gróðurvernd, sem stuðlar að eflingu gróðurs til að auka mótstöðuafl lands 
segn eyðingu. 

3. Gróðureftirlit sem fylgist með notkun gróðurs, vinnur gegn ofnotkun hans og 

hvers konar skemmdum á gróðurlendum. 

3. gr. laganna orðist svo: 

Landbúnaðarráðherra fer með vfirstjórn landgsræðslumála. Hann skipar land- 

sræðslustjóra að fengnum tillögum stjórnar Búnaðarfélags Íslands. sem jafnframt 
hefur umsjón með landgræðslumálum fyrir hönd ráðherra. 

Landgræðslustjóri skal hafa háskólapróf í búfræði eða hliðstæðum greinum. 
Ráðherra skipar fulltrúa landsræðslustjóra og skulu þeir fullnægja hliðstæðum 

menntunarskilvrðum. Heimilt er að fela einstökum fulltrúum meðferð ákveðinna 
þátta starfsins, svo sem gróðurvernd, gróðureftirlit eða sandsræðslu. undir vfir- 

stjórn landgræðslustjóra. 

3. gr. 
Kaflafyrirsögn verði:
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II. kafli. 

Landgræðsla. 

á. gr. 

ö. gr. laganna orðist svo: 

Landgræðsla ríkisins skal kosta kapps um að stöðva jarðvegseyðingu, hvorl 

sei er af völdum uppblásturs, sandfoks eða vatnsrofs. Hún annast og græðslu 

eyddra og vangróinna landa. Landgræðslustjóri skal kanna eða láta kanna slað- 

hæiti, þar sem hætta stafar af jarðvegs- og sandfoki. Þau verkefni skulu ganga 
fyrir, sem forða eiga verðmætum gróðurlendum frá yfirvofandi hættu. 

Landgræðslan hefur eftirlit með þeim löndum, sem þegar hafa verið tekin til 

græðslu. 

Gera skal kostnaðaráætlun um hvert verk áður en hafið er. 

ð. gr. 
6. gr. laganna orðist svo: 

Heimili er Landgræðslu ríkisins að styrkja sveitarfélög, upprekstrartélög eða 
einstaklinga til uppgræðslu, jarðvegs- og gróðurverndaraðgerða, svo sem Lil að koma 
upp girðingum í kringum uppblásturssvæði eða vangróið land, græða það og halda 
við girðingum. Framlög mega nema allt að 2% kostnaðar við þessar framkvæmdir, 
að meðtöldum þeim framlögum, sem kunna að vera greidd samkvæmt jarðrækt- 
arlögum. > 

Landsvæði, sem að dómi Landgræðslunnar eru í hættu eða þar sem þröngt er 
í högum og þörf hagabóta, ganga fyrir með slíka aðstoð. 

Aðstoð skal binda skilyrðum um meðferð landsins, og er heimilt að kretjast 

endurgreiðslu á framlagi, ef út af þeim er brugðið. 
Landgræðslan skal setja reglur, sem staðfestar eru af landbúnaðarráðherra, 

um það. með hvaða kjörum og skilyrðum aðstoð cr veilt til áburðardreifingar og 

annarra uppgræðsluaðgerða. Auglýsa skal þessar reglur hverju sinni. 

6. gr. 
11. gr. laganna orðist svo: 

Landgræðslugirðingar skulu vera fjárheldar löggirðingar. 

Liggi landgræðslugirðing um alfaraleið, skal vera traust hlið á henni, sem auð- 
velt er að fara um. Vegfarendum er skylt að loka hliðum, enda sé áminning þess 

efnis við hliðin. Varðar sektum, ef út af er brugðið, og bótaskyldu, ef tjón verður 

á gróðri af þeim sökum. 
Hver, sem verður þess var, að girðing skemmist svo, að hætta sé á, að hún 

haldi ekki sauðfé, skal skýra hreppstjóra eða eftirlitsmanni frá því hið fyrsta. 

Landgræðslustjóri getur bannað alla umferð wm landgræðslusvæði, þar sem 

honum þykir ástæða til. Skal þá bannið auglýst við girðingarhliðin. 

7. gr. 

19. gr. laganna orðist svo: 

Í hverri sýslu skal starfa þriggja manna gróðurverndarnefnd. Sýslunefnd kýs 

nefndina til 4 ára í senn, að fengnum tillögum frá viðkomandi búnaðarsambandi. 

Nefndin kýs sér formann. Funda- og ferðakostnaður svo og þóknun fyrir unnin 

störf gróðurverndarnefndar greiðist af fé Landgræðslunnar að % hlutum og við- 

komandi sýslusjóði að 3 hluta.
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20. gr. laganna orðist svo: 

Gróðurverndarnefndir skulu í samvinnu við landnýtingarráðunaut Búnaðarfó- 
lags Íslands fylgjast með notkun afrétta og heimalanda í viðkomandi sýslu, vera 
ráðgefandi fyrir stjórnendur fjallskilamála í umdæminu um notkun og meðferð beiti- 
landa og aðstoða Landgræðslu ríkisins við verndun og eflingu gróðurs. 

Gróðurverndarnefndir skulu halda gerðabækur um störf sín og skila árlegum 
skýrslum til viðkomandi búnaðarsambanda, landnýtingarráðunautar og landgræðslu- 
stjóra. Landgræðslustjóri skal setja reglur um störf sróðurverndarnefnda. 

9. gr. 
al. gr. laganna orðist svo: 

Berist gróðurverndarnefnd rökstudd ábending um, að gróðurverndar sé þörf 
á einstökum jörðum eða stærri landsvæðum, skal nefndin kynna sér málavöxiu 
og senda landgræðslustjóra greinargerð um málið. 

Telji landgræðslustjóri, að um gróðureyðingu og/eða ranga nolkun landsins 
sé að ræða, gerir hann tillögur um, hvernig úr skuli bæta, og leitar samkomulags 
við landeigendur um framkvæmd úrbóta (sbr. heimildir í 16. gr. laga um afrétta- 
málefni og fjallskil). 

Hafi gróðurverndaraðgerðir verulegan kostnað í för með sér, má veita til þeirra 
styrk samkvæmt 8. gr. laga þessara. 

Þar sem um afréttarlönd er að ræða eða fleiri eigendur eru að landinu, má 
binda stuðning Landgræðslunnar því skilyrði, að þeir stofni til félagsskapar um 
framkvæmdirnar. Reglur um stuðning þennan skal selja og birta á sama hátt og 
kveðið er á um í síðustu mgr. 8. gr. 

10. gr 
40. gr. laganna orðist svo: 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins ber að annast rannsóknir á beitarþoli og 
orsökum gróðureyðingar, og skal fela henni að framkvæma þær rannsóknir, sem 
um er rætt í 7., 22. og 23. gr. þessara laga. 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins ber í samvinnu við Landgræðslu ríkisins 
að leita eflir nýjum plöntutegundum, sem vænlegar eru til landgræðslu. 

11. gr. 
42. gr. laganna falli niður. 

12. gr. 
Fyrir „kr. 1000 til kr. 20000% í 43. gr. laganna komi: kr. 2000 til kr. 40 000. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 26. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins skv. lögum nr. 2/1975 og 

um ráðstafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fiskiskipa. 

ForsæTi ÍSLANDS 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Fé það, sem kemur á reikning rikissjóðs, skv. ákvæðum 2. gr. laga nr. 2/1975, 

um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskr- 
ar krónu, umfram greiðslu skv. 4. mgr. þeirrar lagagreinar, skal lagt í sérstakan 
g$engismunarsjóð, sem varið skal í þágu sjávarútvegsins með eftirgreindum hætti: 

a. Til lífeyrissjóða sjómanna til þess að verðbæta Örorku- og lifeyris- 
greiðslur til sjómanna og aðrar tryggingabætur ................. 79 m.kr. 

b. Til þess að létta stofnfjárkostnaðarbyrði eigenda fiskiskipa, sem 
orðið hafa fyrir gengistapi vegna erlendra og sengistryggðra skulda, 
með skilyrðum sem ráðuneytið setur ...........0000.000. 0. 900 — 

Gert er ráð fyrir, að greiðslur samkvæmt þessum lið fari fram 
á þremur árum frá 14. febrúar 1975 að telja. Sjávarútvegsráðu- 
neytinu er heimilt að ráðstafa allt að 400 m.kr. af heildarfjárhæð 
samkvæmt þessum lið til lánveitinga í sjávarútvegi til 2—3ja ára til 
að bæta lausafjárstöðu eigenda fiskiskipa og vinnslustöðva. 

c. Til Fiskveiðasjóðs Íslands til þess að greiða fyrir lánveitingum 
sjóðsins til tækjakaupa og endurbóta á eldri fiskibátum. Fé þetta 
greiðist Fiskveiðasjóði sem óafturkræft framlag ................ 300 — 

d. Til að bæta eigendum fiskiskipa það tjón sem þeir verða fyrir, er 
skip þeirra eru dæmd ónýt, enda sé tjónið ekki bætt með öðrum hætti 50 

e. Til Olíusjóðs fiskiskipa til þess að jafna sreiðsluhalla hans fram 
til 15. febrúar 1975 ..............0.0.. 00 ns 80 — 

f. Til Tryggingasjóðs fiskiskipa til þess að bæta greiðslustöðu hans 100 — 
#. "Til Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, deildar fyrir afurðir síldar- 

og fiskimjölsverksmiðja, til greiðslu verðbóta vegna loðnumjöls 
og fiskmjöls á vetrarvertíð 1975 ..........0..0..0.0. 0... 90 

h. Til rannsókna og styrkveitinga v. fiskiskipa, sem breyta vélbúnaði 
sínum til þess að geta nýtt svartolíu í stað gasolíu sem orkugjafa 10 

i. Til orlofshúsa sjómannasamtakanna .........0...00.000 000... 12 
J- Eftirstöðvar til ráðstöfunar samkvæmt nánari ákvörðun sjávarút- 

vegsráðuneytisins. 
Sjávarútvegsráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar og 

greiðslutíma framlaga. 

2. gr. 
Auk sérstaks útflutningsgjalds til Olíusjóðs fiskiskipa skv. 4. gr. laga nr. 106/1974 

skal greiða til Olíusjóðs viðbótargjald af fob.-verði sjávarafurða, sem framleiddar 
eru eftir 15. febrúar 1975, sem hér segir: 

a. 4% af fob.verði útfluttra sjávarafurða, annarra en þeirra sem getið er í b- 

og c-lið þessarar greinar, svo og lagmetis og þeirra afurða, sem koma frá hval- 
veiðum, selveiðum og hrognkelsaveiðum. 

b. 6% af fob.-verði útflutnings á saltfiski. 
c. 2% af fob.verði útflutnings á loðnumjöli, loðnulýsi, fiskmjöli, karfamjöli, 

karfalýsi, humarmjöli, rækjumjöli, síldarmjöli og síldarlýsi. 
Útflutningsgjaldið reiknast á sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu vöru,
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og setur sjávarútvegsráðuneytið reglur um nánari framkvæmd á ákvæðum greinar 
þessarar. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

I. Akvæði c-liðar 2. gr. skal eigi taka gildi fyrr en 1. október 1975 og ná til afurða, 
sem framleiddar eru eftir þann tíma. 
Stjórn Verðjöfnunarsjóðs er heimilt. að greiða framleiðendum loðnumjöls upp 
i verðbætur, sbr. 6. gr. laga nr. 72/1969, vegna birgða loðnumjöls frá loðnu- 
vertið 1975, sem ekki hafa verið fluttar út. Sjóðsstjórnin setur reglur um greiðsl- 
ur þessar, að fengnu samþykki ráðherra. 

3. Ákvæði b-liðar 1. mgr. 2. gr. laga nr. 2 13. febrúar 1975, um ráðstafanir vegna 
ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu, um 
204 frádrátt vegna gengismunar, skulu taka til afurða framleiddra úr loðnu, 
sem landað hefur verið fyrir 16. febrúar 1975. Sjávarútvegsráðuneytið skal 
setja reglur um framkvæmd þessa liðar, þar sem m.a. verði kveðið á um 
hvernig meta skuli það afurðamagn, sem framleitt hefur verið úr hráefnis- 
birgðum loðnuverksmiðja eins og þær voru um miðnætti 15. febrúar 1975. 

4. Heimilt er að endurgreiða útflutningsgjald skv. lögum nr. 19/1973 og a-lið 2. gr. 
þessara laga af saltsild og saltsíldarflökum, sem framleidd er á árinu 1975. 

5. Heimilt er að endurgreiða útflutningsgjald skv. b-lið 2. gr. að hluta eða öllu 

leyli af þurrkuðum saltfiski, þ.ám. af þurrkuðum saltufsa. 

tz
 

Gjört í Reykjavik 27. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthias B jarnason. 

Nr. 56. . 27. maí 1975. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 57 27. apríl 1973, um atvinnuleysis- 

Í tryggingar (fæðingarorlof). 

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

Þykki minu: 
1. gr. 

Aftan við 5. mgr. d-liðar 15. gr. laganna komi nýr málsl., svo hljóðandi: Þó 
skulu þær konur, sem forfallast frá vinnu vegna barnsburðar, njóta atvinnuleysis- 

bóta í 90 daga samtals. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi í. janúar 1976. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Fyrir 1. janúar 1976 skal ríkisstjórnin láta kanna á hvern máta megi veita 
öllum konum í landinu sambærilegt fæðingarorlof og tryggja tekjustofn í því skyni. 

Gjört í Reykjavik 27. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Gunnar Thoroddsen.
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LÖG 

um breyting á lögum um verðjöfnun á olíu og bensíni, 

nr. 34 frá 18. febr. 1953. 

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

þvkki mínu: 
1. gr. 

5. gr. laganna orðist svo! 
Ákvæði laga þessara gilda ekki um flugsteinolíu og flugvélabensin til utan- 

landsflugs. 
2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 30. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) uu 

Ólafur Jóhannessson. 

30. maí 1975. = Nr. 58. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 19 11. febr. 1953, um ættleiðingu. 

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

þykki minu: 
1. gr. 

Í. gr. laganna orðist svo: 
Með leyfi forseta Íslands, sem dómsmálaráðherra veitir í umboði hans, getur 

sá. sem orðinn er 25 ára, tekið að sér kjörbarn. 

Nú ættleiða hjón barn og nægir þá að annað þeirra sé orðið 25 ára. Þegar 
sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má þó veita leyfi til ættleiðingar þegar annað 
hjóna hefur náð 20 ára aldri. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 30. maí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Ólafur Jóhannesson. 

A 15



Nr. 59. 114 16. maí 1975. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði. 

Forseti ÍsLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 71. gr. bætist svohljóðandi málsgrein: 
Nú hefur sakarefni í skaðabótamáli út af slysi verið skipt og eingöngu dæmt 

um skaðabótaskylduna, og getur þá dómari, ef sækjandi krefst þess, tiltekið í dóm- 
inum, hæfilega fjárhæð, er verjandi greiði honum upp í endanlega skaðabótafjár- 
hæð. Þessari ákvörðun má breyta í Hæstarétti, ef dóminum er áfrýjað. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 16. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
- Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 60. . 25. apríl 1975. 

AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

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

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

Forsætisráðuneytið, 25. april 1975. 

Geir Hallgrímsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 6l. . 28. apríl 1976. 

AUGLÝSING 

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

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, kom í dag úr för sinni til útlanda og 

hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 28. april 1975. 

Geir Hallgrímsson. 
  

Guðmundur Benediktsson.
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FORSETABREÉF 

um þinglausnir. 

Alþingi, 96. löggjafarþing, hefur lokið störfum. Mun ég því slíta Alþingi í dag. 

Gjört í Reykjavik 16. mai 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Geir Hallgrímsson. 

30. maí 1975. j Nr. 63. 

AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla 
Íslands, nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 23. maí 1975 á tillögu menntamálaráðherra um að 
staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76, 17. júní 1958, fyrir Háskóla Íslands 
með áorðnum breytingum. 

1. gr. 
Niður fellur 2. mgr. 32. gr. A, svohljóðandi: Skrásettur stúdent fær í hendur 

háskólaborgarabréf, sem rektor undirritar. 

áð. gr. breytist á eftirfarandi hátt: 

2. gr. 
Upphaf 2. mgr. orðist svo: Próf í læknadeild eru haldin að vori og hausti, sbr. 

þó 42. gr. og ákvæði um próf á fyrsta ári í næstu málsgrein. Haustpróf eru ein- 
söngu ... 0. $. frv. 

Milli 2. og 3. mgr. komi ny mgr. svohljóðandi: Janúarpróf fyrsta árs eru ekki 
endurtekin á öðrum árstímum. Þeir einir sitja áfram á vormisseri fyrsta árs, sem 
lokið hafa öllum janúarprófum þess árs með lágmarkseinkuninni 5 í hverri grein. 

Næstsíðasta málsgrein 43. gr. orðist svo: Nái stúdent ekki tilskilinni einkunn 
í einhverju prófi, má hann þreyta það próf aftur næst þegar það er haldið, enda 
séu ákvæði um heildarnámstíma því ekki til fyrirstöðu. 

3. gr. 
46. gr. orðist svo: 

a. Hlutverk deildarinnar. 

1. Kennsla í tannlæknisfræði og skvldum greinum. 
2. Rannsóknir í tannlæknisfræði og skyldum greinum. 
3. Kennsla tannlæknakandídata, eftir því sem tilefni og ástæður sefast til. 
4. Ráðgjöf um heilbrigðismál á sviði tannlækninga fyrir stjórnvöld.
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b. Inntökuskilyrði. 

Auk almennra skilyrða í 29. og 31. gr. gilda eftirfarandi inntökuskilyrði: 
Af þeim stúdentum, sem innritast í tannlæknadeild og standast fyrsta árs próf 

skulu jafnan sex þeir efstu á ári hverju öðlast rétt til áframhaldandi setu í deildinni. 
Séu tveir eða fleiri með sömu einkunn og gera þarf upp á milli þeirra um rétt 

til áframhalds gildir stúdentsprófseinkunn. 

Stúdentar, sem ekki ná setu í deildinni, mega endurtaka öll prófin næsta ár eða 
láta fyrri próf gilda og keppa þá við ný stúdenta á jJafnréttisgrundvelli. 

Stjórn deildarinnar. 

Stjórn deildarinnar er í böndum deildarforseta, deildarraðs og deildarfunda. 
Deildarforseti hefur umsjón með störfum deildarinnar og er í forsæti á fundum, 

en varaforseti í forföllum hans. Deildarforseta skal kjósa á deildarfundi úr hópi 
prófessora til tveggja ára í senn. Varaforseti skal kosinn á sama hátt til tveggja ára. 

Deildarráð skal vera deildarforseta lil aðstoðar við afgreiðslu mála. Í því eiga 
sæti auk deildarforseta og varaforsela einn prófessor og einn kennari, sem rétt á 

til selu á deildarfundum. Ennfremur einn fulltrúi tannlæknanema tilnefndur til 

eins árs af aðalfundi félags þeirra. 
Nýit deildarráð tekur til starfa í upphafi skólaárs. Fundi skal halda í deildar- 

ráði eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði á kennslutímanum og oftar, ef þörf krefur. 
Deildarfundur getur þó komið í stað fundar í deildarráði að mati deildarforseta. 

Deildarforseti boðar til deildarráðsfunda með dagskrá. Fundir eru því aðeins 

lögmætir, að minnst þrír fulltrúar séu viðstaddir. Falli atkvæði jöfn í deildarráði 

ræður atkvæði deildarforseta úrslitum. 
Deildarráð hefur úrslitavald í öllum málum, er deildina varða öðrum en þeim, 

er tilgreind eru í málsgrein um deildarfundi. Þá má vísa máli til deildarfundar, et 
deildarforseti eða minnst tveir deildarráðsmenn óska þess, og hefur þá deildar- 
fundur úrslitavald í því máli. 

Deildarforseti sér um, að haldin sé fundargerðabók. Dagskrá og fundargerðir 

skulu sendar þeim, sem sæti eiga á deildarfundum. 

Deildarfund skal halda þegar tilefni er til, þó eigi sjaldnar en einu sinni á miss- 

eri. Þá skal boða til fundar, ef rektor eða minnst þriðjungur deildarmanna, sem rétt 

iga á fundarsetu, æskja þess. 

Deildarfundi sitja fastráðnir kennarar deildarinnar, auk tveggja fulltrúa stúdenta, 

sem kosnir eru af aðalfundi félags þeirra. 

Deildarfundur er ályktunarfær, ef hann sækja eigi færri en helmingur atkvæðis- 

bærra manna. Nú eru atkvæði jöfn og ræður þá atkvæði deildarforseta eða þess, er 

gegnir forsetastörfum. Deildarforseti skal boða til funda bréflega með dagskrá og 

viku fyrirvara. 

Deildarfundur hefur úrslitavald í þeim málum, sem til hans kann að verða 

vísað frá deildarráði. Á honum er kosið í deildarráð og ákvörðun tekin um embætta- 

veitingar. Ennfremur er þar tekin endanleg ákvörðun um tillögur varðandi breyt- 

ingar á gildandi kennslufyrirkomulagi og námsreglum. 

d. Kennslunefnd. 

Kennslunefnd skal annast stöðuga endurskoðun á gildandi kennslutilhögun, 

samræmingu námsnefnis, kennslu og prófa í samráði við kennara og nemendur
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deildarinnar og bera upp tillögur þar að lútandi. Tillögurnar eru háðar samþykki 
deildarfundar. Kennslunefnd sér um samningu lestrar- og kennsluáætlunar ár hvert, 
enda staðfesti deildarfundur hana. 

Í kennslunefnd sitja 2 fulltrúar kennara, tilnefndir af deildarfundi til tveggj 
ára Í senn, og 2 fulltrúar tannlæknanema lilnefndir af stjórn félags þeirra til sama 
tíma. Í fyrsta sinn skulu annar fulltrúi kennara og annar fulltrúi nema tilnefndir 
til eins árs. 

Deildinni er heimill að ráða kennslustjóra til eins árs í senn eða skemmri tíma, 
til að vinna að tilteknum verkefnum á sviði tannlæknakennslu, enda sé fjárveiting 
fyrir hendi. 

e. Námstími. 

Eigi skal líða lengri tími en sjö og hálft ár frá innritun til lokaprófs. Heimilt 
er þó, ef þörf krefur, að setja í lestrar- og kennsluáætlun nánari skilyrði um náms- 
líma innan ofangreindra marka. 

Er frestur er útrunninn, skal má nafn stúdents af stúdentalali. Nú innritast 
hann að nýju, og er gildi fyrri prófa þá fallið. Undanþágu má þó veita vegna veik- 
inda eða annarra forfalla, lögmætra að dómi deildarráðs, með samþykki háskólaráðs. 

f. Kennsla. 

Kennsla fer fram í fyrirlestrum, samtölum, umræðuhópum, með sýningum og 
verklegum æfingum. 

ge. Námsgreinar. 

Til almennrar kennslu í tannlæknisfræði teljast þær námsgreinar, sem á hverjum 
tíma samræmast fræðasviði tannlækninga. Fræðasvið tannlækninga fjallar um allt 
er beint eða óbeint snertir gerð og starfsemi tyggingarfæra mannslíkamans. 

Í lestrar- og kennsluáætlun skal ár hvert serð grein fyrir námsgreinum til 
kandidatsprófs. 

4. gr. 
47. gr. orðist svo: 

Próf í tannlæknisfræði. 

Um almenn ákvæði um próf vísast til sjötta kafla reglugerðar Háskólans með 
frávikum og viðaukum, sem hér greinir: 

Regluleg próf eru jafnan haldin í lok misseris, þ. e. í janúar og maí, í því náms- 

efni, sem þá hefur verið gerð skil og nánar er tilgreint í lestrar- og kennsluáætlun. 
Sjúkra- og upptökuprófum skal lokið áður en kennsla hefst í viðkomandi grein 

á ný, en deildin getur leyft próf á öðrum tíma vegna sérstakra ástæðna. 
Prófgrein er hver sú námsgrein, sem sérstök einkunn er veitt fyrir. Sé kennsla 

fræðileg og verkleg má kennari gefa einkunn eftir verklegri frammistöðu stúdents 

á námstímanum og skal í lestrar- og kennsluáætlun sera grein fyrir hlutfalli hvers 

þáttar af heildareinkunn prófgreinar. 
Einkunnir skal gefa í heilum tölum frá 0 til 10. Greini prófanda og prófdómara 

á, gildir meðaltal einkunna þeirra. Meðaleinkunnir reiknast með einum aukastaf. 
Aðaleinkunn 9.0 til 10 er ágætiseinkunn, 7.3 til 8.9 er fyrsta einkunn, 6.0 til 7.2 er önn- 
ur einkunn og 5.0 til 5.9 er þriðja einkunn.
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Vogtala prófgreinar sefur til kynna hlutfallstölu einkunnar greinarinnar af 
aðaleinkunn kandídatsprófs. Gera skal grein fyrir vogtölum í lestrar- og kennsluá- 
ætlun. Deildarfundi er heimilt að fengnum tillögum kennslunefndar að breyta vog- 
tölu prófgreinar, enda sé það tilkynnt í upphafi kennsluárs. 

Prófkröfur. Til þess að standast próf í tannlæknisfræði verður stúdent að hafa 
hlotið eigi lægri einkunn en 5.) í hverri prófgrein. Gera skal grein fyrir nánari próf- 
kröfum í lestrar- og kennsluáætlun. Endurtaki stúdent próf (að undanskildu 1. árs 
prófi), sem hann hefur staðist, samkvæmt 61. gr., er honum ekki skylt að endurtaka 
verkleg viðfangsefni eða æfingar, sem metnar eru til prófs, hafi þær áður verið 
teknar gildar. 

5. gr. 
48. gr. orðist svo: 

1. Kennslugreinar í lagadeild eru þessar: 

1.1. Almenn lögfræði og ágrip af réttarsögu, sbr. 49. gr. b. VI. 2. mgr. 

1.2.  Sifjaréttur, erfðaréttur og persónuréttur. 

1.3. — Stjórnskipunarréttur, stjórnarfarsréttur og ágrip af þjóðarétti. 

1.4.  Fjármunaréttur. 

15.  Refsiréttur. 

1.6.  Réttarfar. 

1.7. Æfingar í úrlausnum raunhæfra verkefna. 

2.1.  Afbrotafræði. 

2.2. Alþjóðlegur einkamálaréttur. 

2.3.  Félagaréttur. 

24. Hagfræði. 

2.5. Opinber stjórnsýsla. 

2.6.  Réttarsaga. 

2.7.  Sjóréttur. 

2.8.  Skattaréttur. 

2.9.  Vátryggingaréttur. 

2.10. Þjóðaréttur. 

3.1. Sérstakar kjörgreinar, sbr. 49. gr. a. MIT. og 49. gr. b. HH. 

6. gr. 

49, gr. a orðist svo: 

Embættispróf í lögfræði. 

Námi til embættisprófs í lögfræði skal skipta í þrjá hluta. 

I. kennslugreinar í fyrsta hluta eru þessar: 

1.1. Almenn lögfræði og ágrip af réttarsögu. 
1.2.  Sifjaréttur, erfðaréttur og persónuréttur. 
13.  Stjórnskipunarréttur, stjórnarfarsréttur og ágrip af þjóðarétti. 

1.4.  Fjármunaréttur. 
1.7. — Æfingar í úrlausn skriflegra verkefna.
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Kennslu í almennri lögfræði og ágripi af réttarsögu skal haga þannig, að prófi 
í þeirri grein verði lokið í lok 1. námsárs. Stúdent skal hafa lokið prófinu áður en 
hann byrjar í lokaprófum 1. hluta. Vera skal eitt skriflegt próf í greininni og þarf 
einkunnina 7 (10.0 samkvæmt eldri einkunnastiga) til að standast það. Einkunn í 
almennri lögfræði skal ekki talin til 1. hluta prófs, en hins. vegar til embættisprófs, 

sbr. 49. gr. b. VI. 2. mgr. 
Æfingar skulu vera í úrlausn skriflegra verkefna, en ekki skal prófa í þessari 

grein. 
Kennslu í öðrum greinum í 1. hluta skal haga þannig, að prófum í þeim verði 

lokið í lok 2. námsárs. Í fjármunarétti skal vera eitt skriflegt próf og einkunn ein. 
Í kennslugreinum 1.2 og 1.3 skulu vera tvö próf í hvorri grein, annað munnlegt en 
hitt skriflegt, og skulu bæði vera á sama próftímabili. Ein einkunn skal gefin fyrir 
hvert próf. Vera skulu sérstök próf í greinum 1.2 og 1.3 miðuð við námsefni fyrsta 

árs og ætluð stúdentum, sem, óska að ljúka 1. hluta prófi í þessum greinum, annarri 
eða báðum í tvennu lagi. Kemur það próf þá í stað annars þeirra prófa, sem fyrr 
getur, ef stúdent nær einkunninni 6.5 (9.0 samkvæmt eldri einkunnastiga) hið minnsta. 
Þegar þessi háttur er hafður á, skulu skrifleg próf koma í stað munnlegra. Standist 
stúdent ekki áfangapróf 1. árs er honum eigi heimilt að þreyta það sérstaklega að 
nýju, en heimilt skal honum að ganga undir 1. hluta próf. Lokapróf í 1. hluta skulu 
tekin í einu lagi að frágengnum þeim áfangaprófum, sem stúdent hefur staðist. 

Stúdent skal hafa lokið 1. hluta prófi, áður en hann þreytir próf í 2. hluta. 

, 
TI. Kennslugreinar í öðrum hluta eru þessar: 

4.  Fjármunaréttur. 
5.  Refsiréttur. 
„6.  Réttarfar. 
7 Æfingar í úrlausn raunhæfra verkefna. 

Kennslu í 2. hluta skal haga þannig, að ljúka megi náminu á tveimur árum. Í 
greinum 14, 1.5 og 1.6 skulu vera tvö próf, bæði á sama próftímabili. Skal annað 

vera skriflegt, hitt munnlegt. Ein einkunn skal gefin fyrir hvert próf. Í grein 1.7 skal 

vera eitt skriflegt próf, en einkunn í því hafa tvöfalt gildi. — Vera skulu sérstök 
próf í greinum 1.4, 15 og 1.6 miðuð við námsefni eins árs og ætluð stúdentum, 

sem óska að ljúka 2. hluta prófi í þessum greinum, einni eða fleiri, í tvennu lagi. 

Slíkt próf kemur í stað annars þeirra prófa, sem fyrr getur, fyrir þá stúdenta, sem 

fengið hafa einkunnina 6 (8.0 samkvæmt eldri einkunnastiga) hið minnsta. Þegar 

þessi háttur er hafður á skulu skrifleg próf koma í stað munnlegra prófa. — Á 

prófi í úrlausn raunhæfs verkefnis skal reyna á sem flesta þætti í prófgreinum 

1. og 2. hluta. 
Stúdent skal hafa lokið 92. hluta prófi, áður en hann þreytir próf í 3. hluta. 

TIT. Kennsla í þriðja hluta. 

Áður en innritunarfresti til vorprófa lýkur, skal stúdent, sem hyggst ljúka loka- 

prófi í 2. hluta að vori eða hausti það ár, velja einn af kennurum deildarinnar 

umsjónarkennara sinn. Skal það háð samþykki deildarforseta og hlutaðeigandi kenn- 

ara. Í samráði við umsjónarkennara sinn ber stúdent að gera áætlun um nám sitt í 

3. hluta og skal námsáætlun lögð fram eigi síðar en 1. maí það ár, sem stúdent 

hyggst ljúka 2. hluta prófi. Í námsáætlun skal m. a. tiltaka þá grein, er stúdent 

hyggst stunda framhaldsnám í og hvort hann stefni að ritgerð eða prófi í greininni. 

Ágreiningi um námsáætlun má skjóta til lagadeildar.
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Áður en innritunarfresti til vorprófa lýkur, skal stúdent, sem hyggst ljúka loka- 
prófi í 2. hluta að vori eða hausti það ár, velja tvær kjörgreinar (þ.e. greinar 2.1-- 
2.10 og 3.1). Skal hann ljúka munnlegum prófum í þeim báðum. Þó getur lagadeild 
heimilað skrifleg próf í einstökum greinum eða þáttum þeirra, ef ástæða þykir til. 
Gefin skal sérstök einkunn fyrir hvort próf, en meðaltal þeirra reiknast sem ein 
einkunn á embættisprófi. Að öðru leyti skal nám í 3. hluta að jafnaði vera á einu 
sviði og miða að framhaldsnámi í grein, sem stúdentinn hefur áður lagt stund á í 

lagadeild, þ. e. greinum 1.1—-1.6 og 2.1—2.10. Fyrir námsárangur skal gefa tvær 
einkunnir, fyrir próf og/eða ritgerð eftir ákvörðun í námsáætlun. Ef einvörðungu 
er tekið próf skal annað vera skriflegt, en hitt munnlegt. Kennara og próðómara er 
heimilt að prófa nemanda munnlega um efni ritgerðar og meta frammistöðu sem 
hluta af einkunn fyrir ritgerðina. 

Lagadeild getur leyft að námi í 3. hluta verði hagað með öðrum hætti en greint 
var bæði þannig, að sérstakar kjörgreinar skv. lið 3.1 í 48. gr. verði viðfangsefni hans 
í deildinni, svo og að nám í öðrum háskóladeildum komi í stað náms í lagadeild og 
próf þar í stað prófa í lagadeild, allt eftir því sem nánar verður ákveðið í hvert sinn. 

Nám í þriðja hluta skal stundað undir umsjón kennara, og kennslu með fyrir- 
lestrum, samtölum, umræðufundum og æfingum skal haldið uppi eftir því sem hag- 
kvæmt og unnt er. Ef sérstakir erfiðleikar eru á kennslu í greinum 2.1--2.10 getur 

lagadeild ákveðið fyrir eitt ár í senn, að þær skuli ekki kenndar og viðurkenndar 
sem hluti af námi í 3. hluta. 

Að öðru leyti setur lagadeild nánari reglur um nám í 3. hluta. 

7. gr. 
49. gr. b. orðist svo: 

Framhaldsnám og námsreglur. 

I. Framhaldsnám. Í lagadeild skal halda uppi kennslu og leiðbeiningum fyrir kandi- 
data, eftir því sem aðstæður leyfa. Skal stefnt bæði að leiðbeiningum fyrir einstaka 
kandidata, að námskeiðum fyrir hópa og að reglubundinni fræðilegri framhalds- 
menntun. Kandidatar eiga kost á að fylgjast með kennslu fyrir stúdenta í 3. hluta 
eftir því sem við verður komið. Að öðru leyti ákveður lagadeild hvernig kennslu 

fyrir kandidata er hagað. Heimilt er að gefa út vottorð um nám þeirra að fullnægðum 
skilyrðum, sem deildin setur, t. d. um próf. Lagadeild setur nánari reglur um vott- 
orð þessi. 

I. Önnur fræðsla. Við lagadeild skal efna til fyrirlestra og anarrar fræðslu 
umfram það, sem talið hefur verið, eftir því sem aðstæður leyfa, og fer um það eftir 
nánari ákvörðunum deildarinnar hverju sinni. 

Fræðsla þessi skal meðal annars miðuð við þarfir annarra háskóladeilda. Fer 

þá um próf eftir sérstakri ákvörðun hverju sinni. 

TTT. Námsreslur. Lagadeild er heimilt að setja reglur um leiðbeiningar og um- 
sjón með námi stúdenta. um skyldu þeirra til að leysa tiltekinn fjölda raunhæfra 
verkefna meðan þeir eru við nám í 2. hluta, um skyldu þeirra til að taka þátt í 
æfingum í tengslum við kennsluna, um skyldu þeirra til að halda seminarerindi og 

skila ritgerðum um afmörkuð efni. 

IV. Námsvist á lögfræðistofum. Áður en stúdent segir sig til 3. hluta prófs skal 
hann leggja fram skilríki fyrir starfi á lögfræðiskrifstofu í a. m. k. 2 mánuði eftir
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að hann lauk 1. hluta prófi. Starfað skal hann hafa undir handleiðslu lögfræðings á 
skrifstofu í stofnun, þar sem reynir á lagaleg atriði. Lagadeild setur nánari reglur 
um þetta starf, m. a. um, að umsjónarkennari samþykki fyrirfram, hvar það skuli 

slundað og hvenær. 

V. Námstími. Kennslu í lagadeild skal haga þannig, að stefnt sé að því, að 

embættisprófi sé lokið eftir 5 ára nám. 

Stúdent skal ljúka prófi í almennri lögfræði ekki siðar en á því almanaksári, þegar 

hann hefur verið samfleytt tvö ár í deildinni. Hann skal ljúka 1. hluta prófi ekki síð- 
ar en á því almanaksári þegar hann hefur verið samfleytt fjögur ár í deildinni. Hann 
skal ljúka embættisprófi ekki síðar en á því almanaksári, þegar hann hefur verið 
samfleytt sjö ár í deildinni. Ef stúdent lýkur ekki prófum samkvæmt framanskráðu 

þer að taka nafn hans af skrá yfir nemendur lagadeildar. Lagadeild getur veitt und- 

anþágu frá ákvæðum þessarar málsgreinar, ef veikindi eða svipaðar vítaleysisástæð- 

ur koma til. 

VI. Próf. Próf í almennri lögfræði og lokapróf í 1., 2. og 3. hluta skal halda 

í maí, júní og september. Í maí-júní skal halda próf, sem eru hluti prófs 1. eða 2. 

hluta. Önnur próf skal halda eftir ákvörðun deildar hverju sinni. 

Eimbættispróf er fólgið í prófi í almennri lögfræði, prófum í öðrum greinum Í. 

hluta, greinum 2. hluta og greinum 3. hluta. Skulu einkunnir lagðar saman eftir að 

einkunn í kjörgreinum hefur verið fundin skv. ákvæði 49. gr. a I, 2. mgr. Stúdent er 

ekki heimilt að ljúka embættisprófi fyrr en í mafímánuði hinum næsta, eftir að hann 

lauk 2. hluta prófi. Lagadeild getur veitt undanþágu frá þessu, ef sérstaklega stendur á. 

Finkunnir í einstökum greinum skulu gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 

til 10. Aðaleinkunn er vegið meðaltal allra prófseinkunna einstakra greina. Aðal- 

einkunn reiknast með einum aukastaf, og er 9.0--10 ágætiseinkunn, 7.3—-8.9 er fyrsta 

einkunn. 6.0—-7.2 er H. einkunn. 
Auk þeirra lágmarkseinkunna, sem áskildar eru í 49. gr. a 1, 2. og 4. mgr. og 1, 

2. mgr., þarf stúdent að hljóta einkunnina 6.5 (9.0 eftir eldri einkunnastiga) að með- 

altali í 1. hluta og einkunnina 6 (8.0 eftir eldri einkunnastiga) í 2. og 3. hluta til að 

standast próf í hverjum hluta fyrir sig. 

Sá sem lokið hefur embættisprófi, ber próftililinn candidatus juris (cand. jur.). 

VIL. Umsjónarkennarar og námsstjóri. Hlutverk umsjónarkennara er að fylgjast 

með námi stúdenta í 3. hluta og leiðbeina þeim. Ef stúdent óskar þess að hann fái 

umsjónarkennara fyrr á námsferlinum, skal orðið við þeirri ósk, nema sérstök vand- 

kvæði séu á því að dómi lagadeildar. 

Lagadeild getur með samþykkt falið einum af kennurum deildarinnar að vera 

námssljóri, og skulu verkefni hans ákveðin af deildinni. . 

VII. Gildistaka o. fl. Reglur þær um lagakennslu, sem settar eru í reglugerð 

þessari skulu gilda um þá stúdenta, sem innritast hafa til laganáms eftir 1. júní 1970. 

Þó skulu ákvæði um breyttar lágmarkseinkunnir einungis ná til prófa, sem tekin 

eru eftir 1. október 1975. Gildir það einnig um lágmarkseinkunn í tilteknum próf- 

hluta, þótt áfangaprófi í þeim hluta sé lokið fyrir þann tíma. Stúdentum, sem skráðir 

eru til náms eftir 1. júlí 1975 skulu gefnar einkunnir eftir ákvæðum 3. mgr. 49. gr. 

b VI. Þeim, sem fyrr eru skráðir, skulu gefnar einkunnir eftir eldri stiga. — Stúdent- 

ar, sem innritaðir eru fyrir 1. júní 1970, mega haga námi sínu og prófum eftir þessum 

ákvæðum, enda hafi þeir sagt til um það fyrir Í. apríl 1971 eða lagadeild samþykkt
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breytinguna ella. Síðast skal prófað eftir eldri reglugerðarákvæðum árið 1977. Stúdent 
sem stundar nám eftir þeim og ekki hefur lokið embættisprófi 1977, skal felldur af 
skrá yfir nemendur lagadeildar. — Ákvæði IN. og IV. töluliða þessarar greinar um 
námsreglur og námsvist í lögfræðistofum skulu gilda um þá stúdenta, sem innritast 
hafa, áður en reglugerð er sett og ekki stunda að öðru leyti nám, eftir henni. 

8. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 30. maí 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. a 
Birgir Thorlacius. 
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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 25. þ.m. á tillögu menntamálaráðherra um að stað- 
festa eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 76 17. júní 1958, fyrir Háskóla Íslands 
með áorðnum breytingum. 

1. gr. 
92. gr. C orðist svo: 
Skráseiningargjald, bæði við frumskráningu og árlega skrásetningu, er 4 200.00 

krónur og skipst Þannig: 

Til Félagsstofnunar stúdenla við Háskóla Íslands renna 2500.00 krónur, til 
Stúdentaráðs Háskóla Íslands 1 200.00 krónur, en 500.00 krónur renna í sjóð er 

nefnist stúdentaskiptasjóður. Skal fé hans vera í vörslu stúdentaráðs, sem tekur 

ákvarðanir um veitingu fjár úr sjóðnum. Fé sjóðsins má aðeins verja til þess að stuðla 
að stúdentaskiptum milli Íslands og annarra ríkja, eftir því sem nánar verður 

ákveðið í skipulagsskrá sjóðsins, sem stúdentaráð setur, og staðfesta skal með 
venjulegum hætti. 

Háskólaráði er heimilt að áskilja samkvæmt tillögu háskóladeildar, að nem- 

endur greiði gjöld vegna þátttöku í námskeiði lil þess að standa straum af sér- 
stökum kostnaði, svo sem vegna efniskaupa. 

2. gr. 
öl. gr. b, 3. liður orðist svo: 
Námskeið í latínu. 

3. gr. 
ö2. gr. Ill orðist svo: 
Heimspekideild heldur árlega námskeið í latínu, sem miðað er við byrjendur. 

Um tilhögun námskeiðsins setur deildin nánari reglur. 
Stúdentum er frjálst að sækja námskeiðið, en heimilt er deildarráði að fengn- 

um tillögum kennara og stúdenta í hverri prófgrein að áskilja skylduþátttöku 
stúdents í námskeiðinu, hafi hann ekki lokið námi í latínu a. m. k. samsvarandi 
námskeiðinu. 

4. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 30. júní 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius. 

  

Stjórnartíðindi A 13, nr. 64. Útgáfudagur 2. júlí 1975. 
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Forseti ÍsLanDs 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um sérstakt tímabundið vörugjald. 

124 16. júlí 1975. 

gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að ekki hafi reynst unnt, án 

þess að vandkvæðum ylli, að lækka ríkisútgjöld á þessu ári að því marki 

sem Alþingi hefur heimilað, auk þess hafi ríkissjóður þurft að taka á sig 

auknar skuldbindingar vegna kjara- og verðlagsmála. Af þessum sökum muni 

hljótast verulegur greiðsluhalli á ríkissjóði, sem valda muni alvarlegu mis- 

vægi í þjóðarbúskapnum öllum. Beri því brýna nauðsyn ll að tryggja fjár- 

hagsstöðu ríkissjóðs án tafar með aukinni fjáröflun, sem þó standi ekki 

lengur en til loka þessa árs. 
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög skv. 28. gr. stjórnarskrárinnar 

e o Ku 

á þessa leið. 

sr 
Á tímabilinu 17. júlí til 31. desember 1975 skal greiða í ríkissjóð sérstakt 12% 

vörugjald af eftirgreindum vöruflokkum. 

Tollskrárnúmer: 

01.06.29 

03.01.01 

04.06.00 

04.07.00 

05.13.00 

06.02.01 

06.02.09 

06.04.01 

06.04.09 

07.02.00 

07.03.00 

07.04.00 

07.06.00 

08.01.40 

08.03.20 

08.04.21 

08.04.22 

08.10.00 

08.11.00 

08.12.01 

08.12.02 

08.12.03 

08.12.09 

08.13.00 

09.03.00 

09.04.00 
09.05.00 
09.06.00 
09.07.00 
09.08.00 
09.09.00 
09.10.00 
11.01.11 
11.01.12 
11.01.23 
11.01.24 
11.01.25 
11.01.26 
11.02.10 
11.02.22 
11.02.23 
11.02.29 
11.02.30 
11.03.01 
11.03.09 
11.04.00 
11.05.01 
11.05.09 
11.06.09 
11.08.01 

11.08.02 
i1.08.03 
11.08.09 
11.09.00 
12.01.10 
12.01.20 
12.01.30 
12.01.40 
12.01.50 
12.01.60 
12.01.70 
12.01.80 
i2.02.00 
12.04.00 
12.08.00 
12.09.00 
12.10.00 
13.03.03 
17.01.10 
17.01.21 
17.01.22 
17.01.23 
17.01.24 
17.01.25 
17.01.26 

17.02.01 
17.02.02 
17.02.05 

17.02.09 
17.03.09 
17.04.01 
17.04.03 

17.04.04 
17.04.05 

17.04.09 
17.05.00 
18.06.09 
19.02.09 
19.03.00 
19.04.0 í 
19.04.09 
19.05.00 
19.08.00 
(Þó aðeins sæl- 

sæti og súkku- 
laðikex, sem 

yfirleitt er selt 
í stykkjatölu til 
neytenda.) 
20.01.00
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Tollskrárnúmer: 

20.02.02 

20.02.09 

20.03.00 

20.04.00 

20.05.00 

20.06.00 

20.07.01 

20.07.09 
21.05.01 

21.07.05 
21.07.06 

21.07.07 
21.07.08 

21.07.09 

22.01.01 

22.02.00 
22.03.00 

22.10.00 

25.01.01 

25.02.00 

25.04.00 
25.10.00 
25.12.09 

25.14.00 
25.15.00 

25.19.00 

20.24.00 
25.29.00 
25.30.00 

20.31.00 

20.32.00 

27.08.20 

27.10.71 

27.11.01 

27.11.09 

27.14.10 
27.14.20 
27.15.00 

27.16.00 

29.04.21 
30.01.00 
30.02.00 
30.03.01 

30.03.09 

30.05.00 

32.10.00 

32.13.20 

33.06.02 

33.06.04 

33.06.06 

33.06.08 

öð.06.19 

34.05.03 

34.05.09 
34.07.00 

35.03.09 
36.01.00 
36.02.00 

36.03.00 

36.04.00 
36.07.00 
36.08.00 
37.01.09 
37.02.02 
37.02.09 
37.03.00 
37.04.00 
37.05.01 
37.05.09 
37.06.00 
38.11.00 
38.14.00 
38.17.00 
38.19.11 
38.19.12 
38.19.15 
39.01.01 
39.01.09 
39.02.92 
39.02.99 
39.03.29 

39.04.09 
39.05.09 
39.06.09 
39.07.34 
39.07.36 
39.07.63 

39.07.67 
39.07.71 
39.07.73 

40.05.09 
40.08.09 
40.09.01 
40.09.09 
40.11.01 

40.11.02 
40.11.09 
40.12.00 
40.13.01 
40.14.04 
40.14.05 
40.14.06 
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40.14.07 
10.14.08 
40.14.19 
40.16.09 
41.06.00 
41.07.00 
41.08.00 
41.10.00 
42.03.03 
12.05.03 
4.2.06.00 
44.02.00 
44.03.52 
44.03.59 
44.04.10 
44.04.20 
44.05.19 
44.09.09 
44.10.00 
44.11.00 
44.13.11 
44.13.19 
44.13.29 
44.16.00 
44.17.00 
44.22.09 
44.25.09 
44.28.99 
45.01.00 
t5.02.00 
45.03.09 
15.04.02 
15.04.03 
45.04.09 
46.01.00 
46.02.02 
46.02.09 
46.03.09 
48.01.40 
48.07.86 
48.07.87 
48.07.93 
48.07.94 
48.07.99 
48.08.00 
48.10.00 
48.11.00 
48.12.00 
48.13.00 
48.14.01 
48.14.02 

48.14.03 
48.14.09 
48.15.01 
48.15.02 
48.15.03 
48.15.05 
48.15.09 
48.21.01 
48.21.02 
48.21.04 
48.21.19 
5ð.03.01 
58.01.00 
58.02.01 
58.02.09 
59.02.02 
59.06.02 
59.06.09 
59.08.03 
59.09.02 
59.11.02 
59.11.09 
59.15.00 
29.16.00 
59.17.00 
62.05.01 
62.05.04 
62.05.05 
62.05.06 
62.05.07 
62.05.08 
64.01.09 
64.05.01 
64.06.00 
65.01.00 
65.02.00 
65.04.00 
65.06.09 
65.07.00 
66.01.00 
66.02.00 
66.03.00 
67.01.00 
67.02.00 
67.03.00 
67.04.00 
67.05.00 
68.03.00 
68.04.00 
68.05.00 
68.06.00 

Nr. 60.



Nr. 6ð. 

68.08.09 
68.09.00 
68.10.01 
68.10.09 
08.12.01 
68.12.02 
68.12.09 
68.13.01 
68.13.69 
08.14.60 

68.16.01 

68.16.09 
69.04.00 
69.05.00 
69.07.00 
69.08.00 
69.09.00 
69.10.00 
69.11.00 
69.12.00 
69.14.00 
70.11.00 
70.12.00 
70.13.00 
70.14.02 
70.14.03 
70.14.09 
70.15.00 
70.16.00 
70.17.09 
70.18.00 
70.19.00 
70.20.20 
70.20.32 
70.20.39 
0.21.09 

71.18.01 
71. 13.09 

14.01 
f 1 4.09 
(1.15.00 

3.10.12 
3.10.13 
3. 
%. 

ð. 

1
 

10.21 

18.61 

3.16.20 

3.17.00 

73.18.29 

73.18.32 

13.18.39 

73.20.00 

7 
7 
fi 
fi 
7 
13 
; 

1 
7 

Tollskrárnúmer: 

73.23.02 
73.24.00 
73.25.01 
73.25.09 
73.26.00 
75.27.01 
19.27.02 
73.29.02 
15.29.09 
13.32.00 

9 9 í (0.00.00 

   
13.38.01 

73.36.02 

73.36.03 

18.36.09 

73.38.11 

78.38.19 

13.08.23 

73.38.29 

73.39.01 

73.39.09 

73.40.43 

73.40.46 

73.40.59 

74.05.09 

  

74, 10. 09 

14.13.00 

74.15.00 

14.16.00 

74.17.00 

7 4.18.01 

76.09.01 
76.04.00 
76.06.09 
76.07.00 
76.10.01 
76.11.00 
76.12.00 
76.13.01 
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76.13.02 
76.15.01 
76.15.09       

  

161 (04 

76.16.19 

71.08.00 

71.08.00 

771.04.00 

  

7900. {00 

79.05.00 
79.06.01 
79.06.02 
79.06.03 
79.06.09 
80.05,00 

80.06.02 
80.06.09 
82.01.09 
82. 2.08. 0 0 

82.09.01 

32.09.09 
82.10.00 

82.11.01 

82.11.09     
82.13.01 
82.13.09 
82.14.00 
82.15.00 
89.01.01 
83.01.02 
83.01.05 
83.01.09 
83.02.03 
83.02.09 
83.03.08 
83.04.00 
83.05.09 
83.06.00 
83.08.00 
83.10.00 
83.11.00 
83.13.04 
83.13.09 
84.01.00 

16. júlí 1975. 

84.02.00 
84.06.21 
84.06.23 
84.06.24. 
84.06.29 
04.08.21 
84.08.29 
84.08.31 
84.08.39 
64.09.00 
84.10.01 
84.10.04 
84.10.06 
84.10.09 
84.11.09 
84.12.00 
84.13.09 
84.15.11 
84.15.20 
84.15.31 
84.15.39 
84.17.20 
84.18.21 
84.18.22 
84.18.24 
84.18.25 
84.18.29 
84.19.01 
841.19.02 
84.19.03 
S4.22.03 
S4.22.04 
84.22.09 
84.23.01 
84.23.02 
84.23.03 
84.23.04 
84.23.09 
84.25.01 
84.40.12 
84.40.14 
84.40.19 
84.40.21 
84.40.29 
84.51,01 
84.51.09 
84.52.01 
S1.52.02 
84.52.03 
81.52.09



16. júlí 1975. 

Tollskrárnúmer: 

84.53.00 

84.54,01 

84.54.,09 

84.55.01 

84.55.02 

84.55.09 

84.56.01 

84.56.09 

84.58.00 

84.59.24 

84.59.26 

84.59.29 

84.61.09 

84.62.00 
S4.63.03 

84.63.09 

84.64.00 

84.65.09 

85.01.05 

85.01.06 

85.01.09 

85.02.00 

85.03.09 

85.05.00 

85.06.01 

85.06.02 

85.06.03 

85.06.04 

85.06.09 
85.07.02 

85.07.03 

85.07.04 

85.07.09 

85.08.00 

85.09.00 

85.10.09 

85.12.01 

85.12.02 

85.12.03 

85.12.04 

85.12.05 

85.12.06 

85.12.07 

85.12.09 

85.13.00 

85.14.00 

85.15.11 

85.15.12 

85.15.21 

85.15.22 

85.15.23 
85.15.32 
85.15.39 
85.16.00 
85.17.01 
85.17.09 
85.19.03 
85.19.05 
85.19.07 
85.19.09 
85.20.00 
8S5.21.01 
85.21.09 
85.22.20 
85.23.01 
85.23.09 
85.25.00 
85.26.00 
85.27.00 
85.28.00 
87.01.12 
87.01.19 
87.02.32 
87.04.10 
87.04.21 
87.04.22 
87.04.29 
87.06.09 
87.07.00 
87.09.00 
87.10.00 
87.12.10 
87.12.20 
87.13.02 
87.14.01 
87.14.03 
87.14.09 
90.01.01 
90.01.09 

90.01.09 
90.03.00 
90.04.09 
90.05.00 
90.06.00 
90.06.03 
90.07.04 
90.07.09 

90.08.01 
90.08.09 
90.09.01 
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90.09.09 
90.10.02 
90.10.09 
90.11.00 
90.12.00 
90.13.00 
90.14.09 
90.16.00 
90.17.10 
90.17.20 
90.18.00 
90.20.00 
90.21.00 
90.23.01 
90.23.02 
90.23.03 
90.23.09 
90.24.01 
90.24.09 
90.25.00 
90.26.10 
90.26.21 
90.26.29 
90.27.09 
90.28.09 
90.29.09 
91.01,00 
91.02.00 
91.03.00 
91.04.00 
91.05.00 
91.06.00 
91.07.00 
91.08.00 
91.09.00 
91.10.00 
91.11.00 
92.01.00 
92.02.00 
92.03.09 
92.04.01 
92.04.09 
92.05.00 
92.06.00 
92.07.01 
92.07.09 
92.08.00 
92.09.00 
92.10.00 
92.11.01 

92.11.02 
92.11.09 
92.12.01 
92.12.03 
92.12.09 
92.13.01 
92.13.09 
93.01.00 
93.02.00 
93.03.00 
93.04.03 
93.04.09 
93.05.00 
93.06.10 
93.06.20 
93.07.10 
93.07.22 
93.07.29 
94.01.01 
94.01.02 
94.02.00 
95.01.00 
95.02.00 
95.03.00 
95.04.00 
95.05.00 
95.06.00 
95.07.00 
95.08.09 
96.02.02 
96.02.04 
96.04.00 
98.05.00 
96.06.00 
97.04.01 
97.04.02 
97.04.09 
97.05.00 
97.06.01 
97.06.02 
97.06.09 
97.07.01 
97.08.00 
98.03.00 
98.04.00 
98.05.00 
98.06.01 
98.06.09 
98.08.00 
98.09.00
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Tollskrárnúmer 

98.10.00 98.14.00 98.16.00 
98.11.00 98.15.00 99.06.00 

2. gr. 
Hið sérstaka vörugjald skv. 1. gr. skal lagt á verksmiðjuverð innlendrar fram- 

leiðsluvöru og innfluttrar vöru, sem fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér 
á landi og á tollverð innfluttrar vöru að viðbættum aðflutningsgjöldum. Við vöru- 
flokkun til gjaldskyldu skal fylgt flokkunarreglum tollskrárlaga nr. 6/1974. 

Um hið sérstaka vörugjald skv. 1. gr. skulu gilda, eftir því sem við geta átt, 
ákvæði eftirfarandi laga og reglugerða: 

a. Að því er tekur til innlendrar framleiðslu skulu gilda ákvæði laga nr. 10/1960 
um söluskatt með áorðnum breytingum og reglugerða settra skv. þeim. 

b. Að því er tekur til innfluttrar vöru skulu gilda ákvæði laga nr. 6/1974 um 
tollskrá o. fl. og laga nr. 59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit. 

Við skil í ríkissjóð á hinu sérstaka vörugjaldi af innlendri framleiðslu er 
heimilt að draga frá innheimtu gjaldi af sölu það sérstaka vörugjald, sem fram- 
leiðandi hefur sannanlega greitt við kaup á hráefnum og efnivörum til hinnar gjald- 
skyldu framleiðslu. 

3. gr. 
Hið sérstaka vörugjald skal greitt af sölu innlendrar framleiðslu frá og með 

17. júlí 1975 að telja og af innfluttum vörum, sem teknar eru til tollmeðferðar frá 
og með 17. júlí 1976. Hafi innflytjandi fyrir 17. júlí 1975 afhent til tollmeðferðar 
skjöl, sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi 
vöru þegar í stað, skal varan afgreidd án greiðslu hins sérstaka vörugjalds skv. 1. 
gr., en þó því aðeins að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 27. júlí 1975. 

Sérstakt vörugjald skal einnig greiða af vörum, sem afhentar hafa verið inn- 
flytjendum með leyfi tollyfirvalda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, 
sbr. 21. gr. tollskrárlaga, nema fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað innan tveggja 
mánaða frá gildistöku þessara laga. Eigi skal greiða sérstakt vörugjald við tollaf- 
greiðslu af þeim vörum, sem undanþegnar hafa verið tolli skv. heimildum í 3. gr. 
tollskrárlaga, heimild í 21. gr. laga nr. 11/1975, eða heimildum í sérstökum lögum. 

d. gr. 
Óheimilt er að hækka vegna álagningar hins sérstaka vörugjalds verð á birgðum 

vöru, sem sérstakt vörugjald hefur ekki verið greitt af. 
Ákvæði laga um verðlagsmál nr. 54/1960 um refsingar og viðurlög skulu gilda 

um brot gegn ákvæðum þessarar greinar eftir því sem við á. 

5. gr. 
Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um tilkynningaskyldu, gjaldstofn, 

gjaldskyldu, gjalddaga og aðra framkvæmd laga þessara. Ráðherra er heimilt að 
undanþiggja einstakar vörutegundir gjaldskyldu til þess að tryggja samræmda og 
greiða framkvæmd laganna, ef sérstakar, brýnar ástæður eru til. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. desember 1975. 

Gjört að Bessastöðum, 16. júlí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 

Matthías Á. Mathiesen. 
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VEGALÖG 

Forseti Ístanns 
mjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 2. mgr. 16. gr. laga nr. 27 23. maí 1975, um 

breyting á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973, hef látið fella meginmál hinna 

fyrrnefndu laga, inn í vegalög nr. 80 10. júlí 1973 og gef þau úl svo breytt: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Orðið vegur merkir í lögum þessum akbraut, land og mannvirki, sem að stað- 

aldri eru nauðsynleg, til þess að vegur sé varanlegur, unnt sé að halda honum við 

og hafa af honum sem fyllst not. 

Til vegar teljast því, auk vegstæðis og vegar, vegbekkir, skurðir, sneiðingar, 

fyllingar, ræsi, Ööryggisgrindur, biðstæði og umferðarljós. 

Til vega teljast enn fremur brýr, jarðgöng og ferjubryggjur, svo og vetrarvegir. 

2. gr. 

Opinber vegur er hver sá vegur, sem ætlaður er almenningi til frjálsrar um- 

ferðar og kostaður er af fé ríkis eða sýslnvegasjóðs. 

3. gr. 
Veghald merkir vegagerð og viðhald vega. 

Veghaldari er sá aðili, er sér að öllu leyti um veghald. 

4. gr. 

Ákvæði laga þessara um vegagerð gilda einnig um breikkun, breytingar og um- 

bætur vega, nema annað sé ákveðið í lögum eða leiði af eðli málsins. 

5. gr. 

Þegar vegagerð er ákveðin samkvæmt mældri veglínu og fé veitt til hennar, 

skulu ákvæði laga þessara laka gildi um vegalagninguna. að svo miklu leyti sem 

við á. 
6. gr. 

Lög þessi gilda ekki um götur í kaupstöðum eða kauptúnum. nema sérstak- 

lega sé ákveðið í lögunum. 

I. KAFLI 

Um stjórn vegamála og veghald. 

7. gr. 

Ráðherra sá, er fer með samgöngumál, hefur yfirstjórn allra vegamála. Til 

þess að stjórna framkvæmdum í þessum málum skipar forseti Íslands vegamála- 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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stjóra, er veitir Vegagerð ríkisins forstöðu, en ráðherra skipar honum verkfræð. 
inga og aðra starfsmenn eftir þörfum, að fengnum tillögum hans. 

8. gr. 
Vegagerð ríkisins er veghaldari allra opinberra vega samkvæmt lögum þessum. 

9. gr. 
Heimilt er Vegagerð ríkisins að fela hlutaðeigandi sveitarstjórn að nokkru 

eða öllu leyti lagningu og viðhald þeirra gatna í borgum, kaupstöðum eða kaup- 
túnum, sem teljast þjóðvegir, samkv. reglugerð, sbr. 30. gr., svo og sýslunefndum 
að annast sýsluvegi á sama hátt. 

Nú er heimild 1. mgr. notuð, og skal þá Vegagerð ríkisins hafa eftirlit með, 
að lagning og viðhald vega þeirra eða gatna, sem um er að ræða, sé framkvæmt 
á viðunandi hátt. Sé um vanrækslu að ræða að dómi Vegagerðar ríkisins, skal 
hún gefa sveitarstjórn fyrirmæli um að framkvæma nauðsynlegar umbætur innan 
hæfilegs frests. 

II. KAFLI 

Um vegáætlun. 

10. gr. 
Vegamálastjóri semur tillögur að vegáætlun fyrir þjóðvegi, aðalfjallvegi, aðra 

fjallvegi, þjóðgarðavegi og vegi að fjölsóttum ferðamannastöðum til fjögurra ára 
í senn til leiðbeiningar um skiptingu þess fjár, sem til ráðstöfunar er hverju sinni 
til vegagerðar. Skal áætlunin annars vegar sera grein fyrir þeim framkvæmdum, 
sem fyrirhugaðar eru á tímabilinu, en hins vegar þeirri fjáröflun, sem gert er ráð 
fyrir vegna þeirra. 

Er vegáætlun hefur gilt í tvö ár, skal samin ný áætlun fyrir fjögur næstu ár, 
þannig að ávallt sé fyrir hendi gildandi áætlun fyrir a. m. k. tvö ár. 

11. gr. 
Í vegáætlun skulu taldir allir þjóðvegir, svo og nýbyggingar þjóðvega á þeim 

tíma, sem áætluninni er ætlað að gilda. Enn fremur áætlaður kostnaður við vega- 
viðhald og annar kostnaður Vegagerðar ríkisins á sama tímabili. 

Í vegáætlun um nýbyggingar skal vera sundurliðun um heildarkostnað hvers 
mannvirkis þrjú fyrstu ár áætlunartímabilsins. 

Hálfum hundraðshluta af tekjum samkvæmt lögum um fjáröflun til vega- 
gerðar, nr. 79/1974, skal varið til rannsókna og tilrauna við vega- og gatnagerð 
undir stjórn vegamálastjóra. 

12. gr. 
Í vegáætlun skal þjóðvegum skipað í flokka eftir þeim reglum, sem hér fara 

á eftir: 

Hraðbraut A: Vegur, þar sem innan 20 ára má búast við yfir 10 þúsund bifreiða 
umferð á dag yfir sumarmánuðina. Skal stefnt að fjórfaldri ak- 
braut með varanlegu slitlagi. 

Hraðbraut B: Vegur, þar sem innan 10 ára má búast við 1000—10000 bifreiða um- 
ferð á dag yfir sumarmánuðina. Skal stefnt að tvöfaldri akbraut 
með varanlegu slitlagi. 

Þjóðbraut: Vegur, sem nær til 1000 íbúa svæðis. Skal stefnt að malarvegi með 
tvöfaldri akbraut. 

Landsbraut: Vegur, sem er minnst 2 km langur frá vegamótum og nær a. m. k. til 
þriggja býla, þannig að hann nái að þriðja hýli frá vegarenda. Víkja



14. júlí 1975. 131 Nr. 66. 

skal frá þessari reglu, ef um er að ræða veg að kauptúni. Sömuleiðis 
má þar, sem aðalfjallvegur liggur upp úr byggð, telja landsbraut að 
innsta býli eða að orkuveri. 

Heimilt er að taka í tölu landsbrauta vegi að flugvöllum utan kaupstaða, þar 
sem reglubundið áætlunarflug hefur verið starfrækt samkvæmt leyfi samgöngu- 
ráðuneytisins Í eitt ár eða lengur. Enn fremur er heimilt að taka í tölu landsbrauta 
vegi að skólastöðum og öðrum hliðstæðum stöðum, þar sem vísir að þorpi hefur 
myndast vegna þeirrar starfsemi, sem þar fer fram. 

13. gr. 
Í reglugerð skulu settar reglur um gerð þjóðvega í hverjum flokki, svo sem 

um breidd vega, fjarlægð skurða og girðinga, burðarþol og önnur tæknileg efni. 

14. gr. 
Leggja skal fyrir sameinað Alþingi tillögu til þingsályktunar um vegáætlun, 

samkv. 10. gr., svo fljótt eftir þingsetningu sem auðið er. 
Vegáætlun öðlast gildi, þegar Alþingi hefur samþykkt hana. 

15. gr. 
Ráðherra skal leggja fyrir hvert reglulegt Alþingi skýrslu um framkvæmd veg- 

áætlunar. 

16. gr. 

Heimilt skal ráðherra að ákveða, að fengnum meðmælum vegamálastjóra, að 

ráðist skuli í framkvæmdir, sem ekki er gert ráð fyrir í vegáætlum, ef til hefur 
komið tjón á vegum, t. d. vegna vatnavaxta, eldgosa eða annarra náttúruhamfara. 

17. gr. 
Vegamálastjóri semur, Í samráði við sýslunefndir, framkvæmdaáætlun fyrir sýslu- 

vegi, til fjögurra ára í senn. 
Er sýsluvegaáætlun hefur gilt í tvö ár, skal samin ný áætlun fyrir næstu fjögur 

ár, þannig að ávallt sé fyrir hendi gildandi áætlun fyrir a. m. k. tvö ár. 
Sýsluvegaáætlun öðlast gildi, er sýslunefnd hefur samþykkt hana og samgöngu- 

ráðherra staðfest hana. 

18. gr. 
Ákvæði þessa kafla gilda, eftir því sem við getur átt, um svsluvegi. 

IV. KAFLI 

Um sýsluvegi. 

19. gr. 
Í hverri sýslu skal vera sýsluvegasjóður. Sýslunefndir gera samþykktir fyrir 

sýsluvegasjóði, og öðlast þær gildi, er ráðherra hefur staðfest þær. 
sýsluvegasjóðssamþykkt skulu sýsluvegir taldir upp. Í tölu sýsluvega skulu 

vera: 

a. Vegir að öllum býlum, sem ekki hafa beint vegasamband við þjóðvegi. 
b. Vegir að kirkjustöðum, félagsheimilum, opinberum skólum og heilsuhælum. 
c. Vegir í þorpum með undir 200 íbúum. 
d. Heimilt er sýslunefnd að taka í tölu sýsluvega vegi að fullgerðum orkuvernm, 

eyðibýlum, fjallskilaréttum, bryggjum, sjúkraflugvöllum og skipbrotsmanna- 
skýlum. 

A 17
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e. Heimilt er í sýsluvegaáætlun að veita fé til fjallvega, sem nauðsynlegir teljast 

vegna nýtingar afréttar- og beitilanda. 

Sýsluvegur samkvæmt a-lið þessarar greinar skal aldrei teljast ná nær býli 

en 50 m, ef hann endar þar. 

20. gr. 
Kostnaður við lagningu og viðhald sýsluvega greiðist af fé sýsluvegasjóðs, sbr. 

þó 52. gr. 
Heimilt er að styrkja af fé sýsluvegasjóðs lagningu og viðhald vega að sumar- 

bústaðahverfum, enda náist samkomulag um mótframlag af hálfu eigenda og um 

afnot vegarins. 

21. gr. 
Hvert hreppsfélag greiðir árlega í sýsluvegasjóð sem samsvarar a.m.k. and- 

virði þriggja dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, miðað við kaupgjald í almennri 

verkamannavinnu hjá Vegagerð ríkisins 1. desember hið næsta ár, áður en gjaldið 

er lagt á. 
Hreppsfélag getur ákveðið að greiða til sýsluvegasjóðs allt að tvöfalt hærri 

upphæð en getur í 1. mgr., og skal sú ákvörðun tilkynnt sýslumanni fyrir 15. 
febrúar. Síðan ákveður sýslumaður gjald hvers hrepps og tilkynnir oddvita fyrir 
1. mars. Skal það greitt í einu lagi úr sveitarsjóði, eigi síðar en á næsta manntals- 

þingi. 

22. gr. 
Hreppsnefnd jafnar þeirri upphæð, sem hreppi ber að greiða í sýsluvegasjóð 

samkvæmt 21. gr., niður eftir sömu reglum og öðrum útgjöldum hreppsins. 

23. gr. 
Nú á einhver fasteign í hreppi eða kauptúni, aðra en jörð í fastri ábúð eða 

jarðarhluta, en er þar þó ekki útsvarsskyldur eða greiðir þar ekki útsvar eftir 
sömu reglum og aðrir íbúar hreppsins, og skal hann þá greiða vegaskatt af eign 
sinni í sýsluvegasjóð. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi. 

Vegaskattur skal nema 2.0 af þúsundi af fasteignamatsverði mannvirkja, en 3.0 
af þúsundi af fasteignamatsverði landa og lóða. 

Gjald þetta hefur lögtaksrétt. 

24. gr. 
Undanskildar vegaskatti samkvæmt 23. gr. eru allar kirkjur, skólahús, sjúkra- 

hús, þinghús, félagsheimili og vitar. Ráðherra er heimilt, eftir tillögum sýslunefndar, 
að ákveða, að eyjar, sem eru sjálfstæð hreppsfélög, greiði ekki framlag til sýslu- 
vegasjóðs, enda annist hreppsfélagið sjálft um vegakerfi sitt að öllu leyti. 

25. gr. 
Nú gerir sýsluvegaáætlun ekki ráð fyrir framkvæmdum eða innstæða í sýslu- 

vegasjóði nægir til framkvæmda og viðhalds næsta ár, að dómi sýslunefndar, og 

skulu þá tekjur sýsluvegasjóðs það ár renna til þjóðvega í viðkomandi sýslu, eftir 

ákvörðun sýslunefndar.
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26. gr. 
Í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, skal helmingur sýsluvegasjóðs- 

gjalda renna í sveitarsjóð, ef hreppsfélagið ver til vega- eða galtnagerðar innan 
hrepps á því ári a. m. k. jafnmiklu fé úr sveitarsjóði. 

21. gr. 
Oddviti sýslunefndar semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikningur 

undanfarins árs lagður fram á sýslufundi til samþykktar, og gilda þar um sömu 
reglur sem um sýslusjóðsreikninginn. Sýslunefnd semur tillögur um sýsluvega- 
áætlun samkvæmt ákvörðun 17. gr. Svslunefnd semur einnig árlega áætlun um 
tekjur sýsluvegasjóðs yfirstandandi ár, svo og áætlun um útgjöld sýsluvegasjóðs, 

með hliðsjón af staðfestri sýsluvegaáætlun. 
Framangreindar áætlanir, svo og reikning sýsluvegasjóðs, skal oddviti sýslu- 

nefndar senda vegamálastjóra að loknum sýslufundi. 

28. gr. 
Af tekjum vegamála samkv. lögum um fjáröflun til vegagerðar skal árlega 

veita til sýsluvega upphæð, sem sé eigi lægri en tvöföld heildarupphæð innheimtra 
sýsluvegasjóðsgjalda um allt land næsta ár á undan því ári, sem fjárlög eru samin. 
Frá því dregst þó mótframlag ríkissjóðs, sem þegar hefur verið greitt samkv. síð- 
ustu málsgr. þessarar greinar. 

Vegamálastjóri annast skiptingu á framlagi ríkissjóðs samkv. Í. mgr. eftir 
reglugerð, sem ráðherra setur. Skal framlag til sýslu aldrei vera lægra en helm- 
ingur þess, er hún lagði til sýsluvegasjóðs það ár, sem ríkisframlagið miðast við. 
Að öðru leyti skal við skiptingu ríkisframlags aðallega miða við notkun og lengd 

þeirra sýsluvega í hverri sýslu, sem falla undir a—c-lið 19. gr., en jafnframt skal 
þó höfð hliðsjón af því, hve mikill hluti þeirra vega er lagður, ruddur eða ekki 
akfær. 

Framlag, sem hreppur kann að hafa greitt umfram lágmark samkvæmt 21. gr., 
skal, ásamt mótframlagi ríkissjóðs, sem heimilt er að greiða á sama ári og framlag 
hrepps er innheimt, renna óskipt til sýsluvega í viðkomandi hreppi, án tillits til 
2. mgr. 28. gr. 

V. KAFLI 

Um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum. 

29. gr. 
Í kaupstöðum skulu götur og vegir lagðir þar sem ákveðið er í skipulagsupp- 

drætti. Í kauptúnum gildir sama, ef skipulagsuppdráttur hefur verið gerður, ella 
ákveður hreppsnend, hvar götur og vegir skuli liggja innan kauptúnsins. 

Sveitarstjórn ákveður um gerð gatna og vega. 

30. gr. 
Ráðherra ákveður með reglugerð, að fengnum tillögum vegamálastjóra, að svo 

miklu leyti sem vegáætlun mælir ekki fyrir um, hvaða vegir í kaupstöðum og kaup- 
túnum, sem hafa 200 íbúa eða fleiri, skuli teljast þjóðvegir. Við samningu til- 
lagna sinna skal vegamálastjóri leita álits hlutaðeigandi sveitarstjórnar og skipn- 
lagsnefndar ríkisins. 

Við ákvörðun á því, hvaða vegir skuli teljast þjóðvegir samkvæmt þessum kafla, 
skal miðað við eftirfarandi:
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1) Eðlilegt samhengi vegakerfisins sé ekki rofið. 
2) Um sé að ræða helstu umferðarleið um viðkomandi byggðarlag, sé um margar 

leiðir að velja. 
3) Greið leið fáist að þeim stöðum byggðarlagsins, sem mikilvægastir eru fyrir at- 

hafnalif staðarins, ef vegurinn endar þar. 

ðl. gr. 
Áður en vegagerð hefst, skal sveitarstjórn láta gera tæknilega og fjárhagslega 

áætlun um verkið, og er hún háð samþykki vegamálastjóra. 

32. gr. 
Árlega skal veita ákveðna fjárhæð til lagningar þjóðvega í kaupstöðum oz 

kauptúnum, sem hafa 200 íbúa eða fleiri, og skal skipting fjárins fara eftir íbúa- 
fjölda. Skal árlegt framlag vera 12%% af hundraði af heildartekjum vegamála það 
ár samkv. lögum um fjáröflun til vegagerðar. 

Nú hefur verið ákveðið í reglugerð, hvaða götur teljist þjóðvegir innan kaup- 
staða eða kauptúna, og skal þá hluta viðkomandi sveitarfélags samkv. 1. mgr. ein- 
göngu varið til lagningar þeirra og viðhalds. 

Greiða má af hluta sveitarfélags kostnað vegna kaupa á fasteignum í þágu þjóð- 
vegar samkv. þessum kafla laganna. 

Kostnað við holræsi, færslur á leiðslum, gangstéttir, umferðarljós, götulýsingu 

og því um líkt greiðir hlutaðeigandi sveitarfélag. 
Þegar lagningu vega samkv. 2. mgr. er lokið að dómi vegamálastjóra, skal 

sveitarstjórn verja sínum hluta fjárframlags samkv. 1. mgr. að frádregnum við- 
haldskostnaði þjóðveganna, til annarrar varanlegrar gatnagerðar. 

33. gr. 
Vegagerð ríkisins lítur eftir viðhaldi þjóðvega samkvæmt þessum kafla. 
Nú telur vegagerðin, að viðhald þjóðvegar sé vanrækt, og ekki fæst úr því 

bætt, og getur þá vegagerðin látið framkvæma nauðsynlegt viðhald, sem kostað 
skal af ríkisframlagi til byggðarlagsins. 

34. gr. 
Af heildarframlagi því, sem veitt er til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og 

kauptúnum samkv. 32. gr., skal árlega halda eftir 25 af hundraði, og skal því fé ráð- 
stafað af fjárveitinganefnd Alþingis að fengnum tillögum vegamálastjóra til að flýta 
gerð vega og gatna með bundnu slitlagi, þar sem sérstök ástæða þykir til að ljúka 
ákveðnum áfanga eða til að stuðla að hagkvæmari vinnubrögðum. Heimilt er að 
láta þetta ákvæði einnig ná til þéttbýlis með færri en 200 íbúa. 

35. gr. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um eftirlit með því, að fé því, sem 
sveitarfélögum er veitt samkv. 32. gr., sé varið á þann hátt, sem lögin gera ráð fyrir. 

36. gr u . . 

Kostnaður við vegagerð og vegaviðhald, annarra vega en þjóðvega, í kaup- 
stöðum, greiðist úr bæjarsjóði, en í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, 

úr sveitarsjóði.



14. júlí 1975. 135 Nr. 66. 

VI. KAFLI 

Um einkavegi. 

37. gr. 
Einkavegir eru þeir vegir, sem ekki teljast þjóðvegir, sýsluvegir eða fjallvegir, 

liggja utan skipulagsskyldra svæða og eru kostaðir af einstaklingum, fyrirtækjum 

eða opinberum aðilum. 

38. gr. 
Ráðherra getur, að fengnum tillögum vegamálastjóra, heimilað eignarnám lands 

til lagningar tiltekinna einkavega, enda komi fullar bætur fyrir. Bætur skulu á- 

kveðnar samkvæmt reglum X. kafla. 
Ráðherra getur bundið eignarnámsheimild fyrir einkavegi samkv. 1. mgr. viss- 

um skilyrðum, svo sem um gerð og frágang vegarins, umferðarrétt um hann, við- 

hald og tengingar við opinbera vegi. 

99. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu bóta samkv. 38. gr., en getur krafið þann, sem 

bætur á að greiða, um tryggingar, sem gildar eru metnar, þar á meðal fyrir mats- 

kostnaði. 

40. gr. 

Þegar einkavegur er notaður sem umferðarleið að fleiri eignum en einni, eru 

allir eigendurnir skyldir að halda veginum við, í hlutfalli við not þeirra af honum. 
Ákvæði þetta breytir í engu áunnum rét!indum eða ákvörðunum um viðhald veg- 
arins. Viðhaldsskyldu geta eigendur uppfyllt með því að láta í té efni eða vinnu eða 

með fjárframlögum. 
Það er hér hefur verið ákveðið um viðhald einkavega, skal við sömu að- 

stæður gilda um endurbætur og endurbyggingu vegar. 

41. gr. 

Nú verða þeir, sem einkaveg nota, ekki á eitt sáttir um, hverjir hafi rétt til nota 

af veginum eða um greiðslu viðbaldskostnaðar, og getur þá hver þeirra krafist 

mats samkvæmt reglum 60. gr. 
Þegar % þeirra, sem afnotarétt hafa af veginum, eru sammála um, hvernig 

mæta skuli sameiginlegum útgjöldum, eru þær ákvarðanir bindandi fyrir hina, þar 
á meðal að kostnaður skuli að einhverju eða öllu leyti greiðast af umferðargjaldi. 

Þegar skipting kostnaðar hefur verið ákveðin með samkomulagi eða mati, 
getur endurskoðun ekki farið fram, fyrr en liðin eru 5 ár frá síðustu ákvörðun, 

nema rétthafar séu sammála um annað. 
Útgjöldum, sem einn eða fleiri rétthafar hafa haft af viðhaldi og ekki hefur 

verið skipt. er ekki hægt að krefjast skipt með matsgjörð, eftir að liðin eru 3 ár 

frá því að stofnað var til þeirra. 

42. gr. 
Meiri hluti rétthafa getur ákveðið, að rétthafar velji stjórn eða eftirlitsmann 

með veginum, til þriggja ára í senn. 
Stjórn vegarins eða eftirlitsmaður skal sjá um, að viðhaldsskyldu sé fullnægt. 

eins og til er tekið í mati eða samkomulagi, og sker úr ágreiningi í því sambandi. 

Stjórn eða eftirlitsmaður gelur bannað umferð um veginn til að forða veginum 
frá skemmdum. Vanræki einhver, sem til þess er skyldur, að halda veginum við 
að sínum hluta, getur stjórnin látið framkvæma viðhald á hans kostnað.
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43. gr. 
Einkavegir, sem opnir eru fyrir almenna umferð, eru háðir eftirliti Vega- 

gerðar ríkisins, bæði að því er varðar gerð og viðhald. Virðist vegagerðinni vegi 
áfátt í því efni, þannig að hætta geti stafað af, skal tafarlaust tilkynna það við- 
komandi lögreglustjóra og gera tillögur Hl úrbóta. Lögreglustjóri getur skyldað 
eiganda að framkvæma úrbætur og stöðvað vegagerð eða bannað umferð um veg- 
inn, þar til bót hefur verið á ráðin. 

VII. KAFLI 
Um fjallvegi, ferjuhald, sæluhús o. fl. 

44. gr. 
Fjallvegir eru þeir vegir yfir fjöll og heiðar, sem vegamálastjóri ákveður og 

eigi teljast til neins annars vegaflokks. 
Fjallvegir, sem tengja saman landshluta, nefnast aðalfjallvegir. Skulu þeir, þjóð- 

sgarðavegir og vegir að fjölsóttum ferðamannastöðum, taldir sérstaklega í vegáætl- 
un samkv. 10. gr. 

45. gr. 
ríkis Kostnaður við fjallvegi greiðist úr ríkissjóði, sankvæmt vegáætlun. 

46. gr. 
Vegagerð ríkisins skal aðstoða nybýlastjórn við lagningu nýbýlavega og sam- 

tök hestamanna við gerð reiðvega, enda sé kostnaður greiddur af sérstakri fjár- 
veitingu í fjárlögum, samkv. vegáætlun eða á annan hátt. 

47. gr. 
Kostnað við bifreiðaferjur til flutnings yfir vötn eða firði og við lendingar- 

bætur og bryggjur í sambandi við þær er heimilt að greiða úr ríkissjóði og telja 
með öðrum kostnaði vegamála. 

48. gr. 

Lögferjuskylda skal vera hin sama og nú er. Sýslunefndir hafa eftirlit með 
því, hver í sinni sýslu, að lögferjumenn haldi lögferjum vel við og gæti skyldu 

sinnar að öðru leyti, eftir nánari reglum, sem sýslunefnd setur á hverjum stað. 
£kki má sýslunefnd hækka lögferjugjöld né afnema lögferju, nema með sam- 

Þykki vegamálastjóra. 
Nú samþykkir sýslunefnd að lækka lögferjugjöld, en lögferjumaður vill ekki 

hlíta samþykkt sýslunefndar, og skal þá málinu skotið til úrskurðar vegamála- 
stjóra. 

49. gr. 
Nú vill sýslunefnd setja lögferju þar sem ekki var lögferja áður, og skulu þá 

laka við henni landeigandi og ábúandi, en geta krafist þess, að ferjan sé lögð þeim 
til í upphafi. Ferjugjöld skulu, ef samkomulag næst ekki, ákveðin af óvilhöllum, 
dómkvöddum mönnum. 

R 
50. gr. 

Nú verða ábúendaskipti á býli því, er lögferja fylgir, og má viðtakandi þá krefj- 
ast þess, að honum sé metið álag á ferjuna.
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51. gr. 

Sæluhús skal gera á fjallvegum og annars staðar þar, er þurfa þykir, og telst 

kostnaður við byggingu þeirra með vegagerðarkostnaði, en kostnaður við viðhald 

þeirra og rekstur með viðhaldskostnaði. 

VITI. KAFLI 

Um greiðslu brúargerðarkostnaðar á sýslu-, einka- og fjallvegum. 

Ð4. Er. 
Kostnaður við brýr á syýsluvegum greiðisl þannig: 

1) Kostnaður við brýr styttri en 4 m telst með vegagerðarkostnaði. 

2) Kostnað við brýr yfir 4-10 m haf má greiða úr ríkissjóði að %%á hlula og úr 

sýsluvegasjóði að % hlutum. 
3) Kostnað við brýr yfir 10 m haf eða lengra má greiða að fullu úr ríkissjóði. 

4) Kostnaður við viðhald brúa á sýsluvegum greiðist í sömu hlutföllum og stofn- 

kostnaður. 

Re 
53. gr. 

Kostnað við brýr á einkavegum yfir 4 m haf og lengra má greiða allt að hálfu 

úr ríkissjóði, gegn framlagi frá hlutaðeigendum að öðru leyti. 

54. gr. 
Kostnað við brýr á fjallvegum má greiða að öllu leyti úr ríkissjóði. 

IK. KAFLI 

Um bráðabirgðaafnot lands. 

53. gr. 
Vegagerð ríkisins er heimilt að framkvæma rannsóknir og byrjunarathuganir, 

sem nauðsynlegar eru við undirbúning vegagerðar, á hvaða landi sem er. Merki, 

hæla, vörður eða því líkt, sem vegagerðin hefur sett til að marka mælda veglinu. 

má ekki nema burt án leyfis hennar. Leit að efni til vegagerðar má vegagerðin gera 

hvar sem vera skal. 

= 
o6. gr. 

Vegagerð ríkisins eru heimil afnot lands fyrir geymslu efnis og fyrir bæki- 
stöðvar vinnuflokka við lagningu eða viðhald vegar. 

57. gr. 
Skylt er landeiganda að leyfa, að vatni, sem veita þarf frá vegi, sé gerð framrás 

um land hans. 
Til framkvæmdar vetrarviðhaldi má vegagerðin ryðja snjó af vegi út fyrir 

veginn, ef með þarf. 

58. gr. 

Um bætur fyrir bráðabirgðaafnot lands fer eftir ákvæðum X. kafla, eftir því 

sem við á.
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X. KAFLI 

Um eignarnám, jarðrask, átroðning o. fl. 

59. gr. 
Hver landeigandi er skyldur til að láta af hendi land það, er þarf undir vegi 

eða til breytingar eða breikkunar eða viðhalds vegum, svo og leyfa, að efni til 
vega sé tekið í landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, enda komi 
fullar bætur fyrir. Bætur fyrir jarðrask og eignarnám á óyrktu landi skulu því að- 
eins greiddar, að þeirra sé krafist og álitið verði, að landeigandi hafi beðið skaða 
við það. 

Bætur fyrir jarðrask og eignarnám vegna vegar teljast með kostnaði vegarins. 
Veghaldari skal jafnan leitast við að valda sem minnstum spjöllum á gróðn 

við vegagerð og græða upp sár, sem myndast á grónu landi við vegaframkvæmdir. 
Vegagerðin skal leitast við að rykbinda þjóðvegi, þar sem þeir liggja um hlöð 

eða næsta nágrenni íbúðarhúsa, eftir því sem fé er veitt til á vegáætlun. 

60. gr. 
Bætur fyrir eignarnám, jarðrask og átroðning þann, er nýr vegur kann að 

hafa í för með sér, má ákveða eftir samkomulagi milli landeigenda og umboðs- 
manns þeirra, sem bætur eiga að greiða. Nú næst ekki samkomulag, og skal þá 
ákveða bætur með mati samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms. 

61. gr. 

Mat skal fara fram á veltvangi, þá er jörð er snjólaus. Við matið skal taka til- 
lit til árlegs afrakstrar af landi því, er um ræðir, svo og til þess, hvort girðingar 
þurfi að flytja eða nýjar að setja, og alhuga vandlega allt það, er getur haft áhrif 
á verðmæti þess, er meta skal. Sérstaklega skal taka tillit til þess, ef ætla má, að 
land hækki í verði við vegagerðina. Nú leggst eldri stígur eða vegur niður við lagn- 
ingu nýs vegar og fellur til landeiganda, og skal þá við matsgerðina meta sérstak- 
lega hið gamla vegarstæði eða götulroðninga og draga frá upphæð þeirri, er land- 
eiganda er metin fyrir eignarnám lands fyrir hinn nýja veg eða jarðrask, er leiðir 
af lagningu hans. Bætur fyrir átroðning skal eigi mela í slíkum tilfellum, nema 
sannað verði, að meiri átroðningur stafi af hinum nýja vegi en af hinum eldri vegi 
eða stig. 

62. gr. 
Landeigandi á bælur allar fyrir eignarnám, jarðrask og átroðning, en sé jörð 

leigð öðrum, greiði landeigandi honum 5 af hundraði árlega af skaðabótaupphæð- 
inni, meðan leigusamningur sá er í gildi, sem var, þegar bæturnar voru ákveðnar. 

Ábúandi á þó bætur fyrir skemmdir á mannvirkjum þeim, sem eru hans eign, og 
skal meta þær sérstaklega. 

63. gr. 
Skaðabóta, er af vegagerð eða vegaviðhaldi leiðir, skal krefjast innan árs frá 

því er verk það var unnið, sem skaðanum olli, ella fellur réttur til skaðabóta niður. 

XI. KAFLI 

Um viðhald og reglur fyrir umferð á opinberum vegum. 

64. gr. 
Þegar vegur er fullgerður eða almenn umferð hefur verið leyfð um hann, 

skal honum haldið við, eftir því, sem aðstæður leyfa, þannig að hann gegni sem best 
hlutverki sínu.
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65. gr. 
Vegagerðin skal, svo fljótt sem við verður komið, eftir að hún hefur fengið 

vitneskju um vegaskemnmdir, sem hættulegar eru umferð, láta gera við þær eða 
merkja hina hættulegu staði, þar til viðgerð hefur farið fram. 

Vegagerð ríkisins er ekki ábyrg fyrir tjóni, sem hljótast kann af slysum á 
opinberum vegum, nema um sé að ræða stórkostlegt gáleysi af hendi starfsmanna 
hennar og sannað sé, að slysi hefði ekki orðið afstýrt, þótt ökumaður hefði sýnt 
ýtrustu varkárni. 

66. gr. 
Nú þykir ástæða til að halda vegi akfærum með snjómokstri, og skal þá 

telja þann kostnað með öðru viðhaldi vegarins. Heimilt er vegamálastjóra að 
binda slíkt vetrarviðhald því skilyrði, að allur slíkur kostnaður eða nokkur hluti 
hans verði endurgreiddur með framlagi úr héraði, sé um þjóðveg að ræða. Sömu 
heimild hefur sýslunefnd, að því er sýsluvegi snertir. 

67. gr. 
Vegamálastjóri getur sett þær reglur fyrir umferð, sem nauðsynlegar eru, 

til þess að girða fyrir skemmdir á vegum eða til þess að greiða fyrir umferð, svo 
sem um hámarksþunga bifreiða, er fara mega um ákveðna vegarkafla. 

Vegamálastjóri getur enn fremur bannað umferð ökutækja þann tíma árs, sem 
hættast er við skemmdum á vegum. Einnig getur vegamálastjóri bannað alla unm- 
ferð ökutækja um vegi, sem hættulegir eru vegna skemmda eða af öðrum slíkum 
orsökum, þar til viðgerð er lokið. 

XTI. KAFLI 

Um öryggi vega o. fl. 

68. gr. 

Heimilt er vegamálastjóra að banna, að hús verði reist eða önnur mannvirki 
gerð innan marka fyrirhugaðs vegar, sem mælt hefur verið fyrir og markað. Má 
slíkt bann vera í gildi í allt að 3 árum hverju sinni. 

69. gr. 
Byggingar, leiðslur eða önnur mannvirki, föst eða laus, má ekki staðsetja, nema 

leyfi vegamálastjóra komi til, nær vegi en 15 m frá miðlínu landsbrauta, 20 m frá 
miðlínu þjóðbrauta og 30 m frá miðlínu hraðbrauta. Verði ágreiningur um, hvar 
miðlina vegar muni verða, sker vegamálastjóri úr. Þar sem þjóðvegur liggur um 

skipulagt svæði, skal fjarlægð bygginga frá vegi ákveðin í samræmi við skipulag. 
Vörupalla eða vöruskýli vegna mjólkurflutninga skal heimilt að setja nær 

vegi en um gelur í 1. mgr., þó ekki nær en svo, að bifreið seti staðnæmst við skýlið 
utan akbrautar. 

Loftlínur má ekki strengja yfir veg, nema lægsti hluti línu sé a. m. k. 5 metra 
frá yfirborði vegar. 

70. gr. 

Vegamálastjóri getur ákveðið, að fjarlægð mannvirkja frá vegi, samkvæmt 69. gr., 
skuli aukin. Enn fremur getur vegamálastjóri leyft, að fjarlægð verði minnkuð á til- 
teknum köflum, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, enda sé ekki um varanleg mann- 

virki að ræða, en slík leyfi eru þó ætið afturkallanleg. 

A 18
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71. gr. 
Óheimilt er að reisa mannvirki, nema með leyfi vegamálasljóra, við vegamót á 

svæði, sem takmarkast af beinum línum milli punkta á miðlínu vega 40 m frá 

skurðpunkti þeirra. Vegamálastjóri getur, ef sérstaklega stendur á, fært út mörk þessi, 
allt að 150 m. 

72, gr. 
Óheimilt er að grafa framræsluskurði nær vegi en 15 m Írá vegmiðju lands- 

brautar eða þjóðbrautar og 30 m frá miðji hraðbrautar. Einnig er óheimilt að leggja 
uppgröft úr skurðum að vegi, nema að fengnu leyfi vegagerðarinnar. 

73. gr. 
Óheimilt er að gera skurði eða önnur mannvirki, sem aukið geta vatnsrennsli 

í vegskurðum, án leyfis vegagerðarinnar. Enn fremur er óheimilt að leiða holræsi 
úr íbúðarhúsum, verksmiðjum eða þess háttar í vegskurði. Bannað er og að kasta 
sorpi eða hvers konar úrgangi á vegi, í vegskurði eða svo nærri vegum, að til lýta 
sé eða óþæginda. 

74. gr. 
Girðingar má ekki setja nær vegi en ákveðið er í reglugerð samkvæmt 13. gr. 

laga þessara. 

75. gr. 
Um grjótgarða, torfgarða og skíðsarða gilda ákvæði 69. gr. 

76. gr. 
Enginn má gera girðingu yfir veg með hliði á veginum án leyfis vegamála- 

stjóra, nema um einkaveg sé að ræða. Sama bann gildir þar sem mælt og markað 
hefur verið fyrir vegi, enda hafi vegamálastjóri tilkynnt jarðarábúanda, hvar mælt 
hefur verið. 

71. gr. 
Nú er leyft að gera girðingu yfir veg með hliði á veginum. og skal þá grind 

vera í hliðinu, að minnsta kosti 4 metrar á breidd, þannig gerð, að hún haldist opin 
af sjálfu sér, meðan ekið er um hliðið. Skylt er vegfarendum að loka hliðinu á 

eftir sér. 
Vegamálastjóra er heimilt að afturkalla með eins árs fyrirvara gefið leyfi til 

þess að gera girðingu yfir veg með hliði á veginum. 

78. gr. 
Skylt er að halda við girðingum, svo að aldrei geti þær hindrað eða bagað um- 

ferð um veginn. Þyki þessa ekki gætt, er vegagerðinni heimilt að framkvæma við- 

gerð á kostnað þess, sem að réttu ber að halda girðingunni við. 
Vegagerðinni er heimilt að flytja girðingar og fjarlægja tré og annan gróður, ef 

nauðsyn ber til af öryggisástæðum eða til framkvæmdar viðhaldi, svo sem snjó- 
mokstri. 

79. gr. 
Nú liggur vegur, stígur eða götutroðningur yfir land manns og telst eigi til 

neins vegflokks, og er landeiganda þá heimilt að sera girðingu yfir þann veg, með
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hliði á veginum, en eigi má hann læsa hliðinu né með öðru móti hindra umferð 
um þann veg, nema sveitarstjórn leyfi. 

Ákvörðun sveitarstjórnar, samkv. 1. mgr., má leggja undir úrskurð vegamála- 
stjóra. 

80. gr. 
Nú er lagður vegur gegnum land manns, og á hann þá rétt á að fá óhindraðan 

aðgang að veginum, a, m. k. á einum stað frá landareign sinni. Skal í því skyni gera 
fláa í veginn, ef hann er upphleyptur eða niðurgrafinn, og skal hallinn á fláanum 
eigi meiri en 1:8, svo og brú á skurðinn, ef nokkur er fram með veginum, að minnsta 
kosti 3 metra breiða. Landeigandi skal birta vegagerðinni kröfu sína í þessu efni, 
áður en vegurinn er fullgerður á þeim stað, sem hann vill hafa aðgang að, og skal að- 
gangur gerður þar eða svo nálægt, sem kostur er á. Telst kostnaður við það verk 
með öðrum vegagerðarkostnaði. 

Nú birtir landeigandi vegagerðinni eigi kröfu sína um aðgang að veginum Í 
tæka tíð, og skal hann þá gera aðganginn á sinn kostnað, svo og ef hann vill hafa 
aðgang frá fleiri stöðum í landi sínu en þeim eina, sbr. þó 81. gr. 

Ákvæði þessarar greinar gilda þó ekki um hraðbrautir. 

8l. gr. 
Óheimilt er að tengja einkavegi þjóðvegum, nema leyfi vegamálastjóra komi til. 

XII. KAFLI 
fa 

Um skemmdir á mannvirkjum o. fl. 

82. gr. 
Enginn má stífla skurði meðfram vegi eða ræsi gegnum veg eða gera neitt 

það, er hindrað getur eða aukið eðlilegt vatnsrennsli gegnum veg eða frá vegi, eða 
veita vatni á veg. 

83. gr. 
Enginn má skemma nein mannvirki, sem til vegarins teljast, svo sem brýr, 

ferjur, háskamerki eða önnur leiðbeiningarmerki, vörður eða sæluhús. 
Skemmist eitthvert slíkt mannvirki við árekstur bifreiðar, er Þifreiðarstjóra 

skylt að tilkynna það þegar vegamálastjóra eða umsjónarmanni vegarins eða lög- 
reglustjóra. Skal sá, er valdið hefur árekstrinum, skyldur að bæta áorðnar 
skemmdir. 

84. gr. 
Hver sá, sem notar sæluhús, skal ganga þriflega um það, fara gætilega með 

eld, eldfæri og önnur tæki, er þar kunna að vera, ganga frá hverju á sínum stað 
og loka dyrum, svo að ekki nái að fenna inn. Skylt er hverjum, sem verður var 
við, að brotið hafi verið á móti þessu, að tilkynna það tafarlaust umsjónarmanni 

sæluhússins eða lögreglustjóra. 

XIV. KAFLI 

Um sektir fyrir brot gegn lögum þessum. 

85. gr. 

Brot gegn lögum þessum og þeim reglugerðum og ákvæðum, sem sett verða 
samkvæmt lögunum, varða sektum allt að 100 þúsund krónum, nema þyngri hegning



Nr. 66. 142 14. júlí 1975. 

liggi við að lögum. Bæta skal einnig á kostnað hins seka tjón það, sem hann hefur 
unnið. 

86. gr. 

Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

XV. KAFLI 

Níðurlagsákvæði. 

87. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin eftirtalin lög: Vegalög, nr. 23 16. apríl 
1970, með síðari breytingum, nr. 98 28. desember 1970 og nr. 99 28. desember 1972, 
brúalög, nr. 37 14. apríl 1954, og lög um samþykktir um sýsluvegasjóði, nr 102 
19. júní 1933, með áorðnum breytingum nr. 50 17. maí 1947 og nr. 37 23. maí 1959, 
lög um Austurveg, nr. 32 23. apríl 1946, 1. nr. 68 25. maí 1949, um bifreiðaskatt o. fl., 
með áorðnum breytingum, nr. 65 5. desember 1958 og 17. gr. 1. nr. 4 20. febrúar 
1960, svo og önnur lagaákvæði, sem fara í bága við lög þessi. 

88. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða: 

Á árinu 1975 skulu dagsetningar í 2. mgr. 91. gr. breytast þannig, að í stað 
15. febrúar komi 25. maí og í stað 1. mars komi Í. júní. 

Gjört í Reykjavík, Í4. júlí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Halldór E. Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um vegáætlun fyrir árin 1974—-77. 

Nr. 67. 

Alþingi hefur hinn 16. maí 1975 samþykkt þingsályktun þá, sem hér fer á eftir, 

um vegáætlun fyrir árin 1974— 1977. 
Alþingi ályktar, samkvæmt I. kafla vegalaga, nr. 5 þe 5“ 

1 ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN. 

(Fjárhæðir í m.kr.) 

80 10. júlí 1973, að árin 

1974—-77 skuli framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt 
eftirfarandi vegáætlun: 

  

1.1. Fastir liðir: 

1. Innflutningsgjald ............. 
2. Þungaskattur ................ 
3. Gúmmígjald ................. 

Endurgr. innfl.gjald ................ 
Endurgr. þungaskattur ............. 

4. Ríkisframlag ................. 

1.2. Sérstök fjáröflun: 

1. Skeiðarársandur .............. 
2. Hraðbrautir ................. 
3. Kópavogur ..........00.00... 
4. Djúpvegur ...0........ 
5. Aðrar framkvæmdir ........... 

1.3. Fjárveit. til greiðslu halla 1974: 

Halli í lok árs 1974 
Fjárveiting til gr. halla 1974 
Markaðar tekjur umfr. áætl. ........ 

Aukafjárv. til greiðslu halla 

Samtals 

1974. 

1121 
311 
105 

—— 1537 
18 
15 

— 33 

1 504 
362 

1 866 

400 
100 
80 
30 

500 
——— 1160 

3 026 

418,4 
= 60,0 
=-29,8 

328,6 
— —— 328,6 

3 354,6 

1975 

1862 
495 
96 

——— 2453 
20 

8 
—— 28 

2 425 

380 

2 805 

116 

797 
—- 913 

3 718 

1976 

1962 
545 
99 

-——— 2606 
28 

8 
- er 36 

2570 
500 

3 070 

0 

0 

1 050 
—— 1050 

4 120 

1977 

1946 
468 
104 

-—— 2518 
28 

8 
—- 36 

2482 
500 

2 982 

0 
0 

1050 
—- 1050 

4 032 
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II. SKIPTING ÚTGJALDA. 

(Fjárhæðir í m.kr.) 

1974 1975 1976 1977 

2.1. Stjórn og undirbúningur: 

1. Skrifstofukostnaður ........... 54,0 73,0 13,0 73,0 
2. Verkfræðil. undirbún. ......... 51,3 87,0 91,0 04,4 
3. Umferðatalning .............. 11 12,5 12,5 12,5 
4. Eftirlaunagreiðslur ............ 8,2 10,5 11.5 12,1 

—. 122 —- 1830 -—— 188.0 — 192,0 

2.2. Viðhald þjóðvega: 

1. Sumarvíðhald ................ 649,0 854,0 888,0 888,0 
2. Vetrarviðhald ................ 67,4 194,7 194,7 194,7 
3. Vegmerkingar ................ 9,6 13,3 13,3 13,3 

— 1260 —-10620 — 109060 — 1 096,0 

2.3. Til nýrra þjóðvega: 

1. Hraðbrautir ................. 516,3 890,3 1 081,0 672,0 
2. Þjóðbrautir .................. 129,2 239,9 352,6 252,0 
3. Landsbrautir ................. 163,3 209,7 263,4 285,0 
4. Girðingar og uppgræðsla ....... 28,3 40,0 40,0 40,0 
5. Sérstakar áætlanir: 

1. Skeiðarársandur ........... 400,0 116,0 
2. Austurlandsáætlun ......... 107,0 145,0 177,0 75,0 
3. Norðurlandsáætlun ......... 175,6 200,0 175,0 175,0 
4. Djúpvegur ................ 105,3 25,.0 25,0 25,0 
5. Þingvallavegur ............ 81,0 0,0 0,0 0,0 
6. Aðrar framkvæmdir ....... 0,0 0,0 0.0 500,0 

—— 1 706,0 —1865,9 ——-2114,0 ——— 2024,0 

2.4. Til fjallvega o. fl.: 

1. Aðalfjallvegir ................ 4,1 1,0 1,0 1,0 
2. Aðrir fjallvegir ............... 6,9 20,1 14,0 14,0 
3. Reiðvegir .................... 0,5 1,0 1,0 1,0 
4. Þjóðgarðavegir og vegir að fjöl- 

sóttum ferðamannastöðum..... 0,0 7,0 10,0 0,0 

— 12,1 sr 351 32,0 — — 22,0 

2.5. Til brúargerða: 

1. Brýr 10 m og lengri ........... 90,8 122,0 183,0 184,0 
2. Smábrýr ................ 20,6 29,0 43,0 33,0 

—— 1114 —— 1510 ———— 2260 — 217,0 

2.6. Til sýsluvega ................. 38,0 85,0 104,0 106,0 

2.7. Til vega í kaupst. og kaupt. .... 183,7 285,0 296,0 310,0 

2.8. Til véla- og áhaldakaupa: 

1. Til véla- og verkfærakaupa .... 18,0 20,0 20,0 20,0 
2. Til byggingar áhaldahúsa ...... 10,6 18,0 30.0 30,0 

— 286 ——- 380 —— 500 —— 50,0 

2.9. Til tilrauna í vegagerð ......... 9,2 13,0 14,0 15,0 

2.10. Halli á vegáætlun: 

1. Í lokárs 1973 ................ 267,0 
2. Halli á árinu 1974 ............ 151,4 

——— 4184 

—— 3 118,0 4 120,0 4 032,0
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SUNDURLIÐUN: 

2.3 Til nýrra þjóðvega. 

1. Hraðbrautir: 
Fjárveitingar 

Vegnr. Vegheiti í millj. kr. 

Kaflaheiti 1975 1976 

1 Suðurlandsvegur 

01 Í Flða .......0...00000 0. nr 170 65 

34 Eyrarbakkavegur 

02 Selfoss—-Þorlákshafnarvegur ........0.0000. 00... 10 

02 Um Ölfusárós (rannsóknir og hönnun) .....000000000. 5) 

38 Þorlákshafnarvegur 

02 Þrengslavegur—Þorlákshöfn  .........00000000 0000... 61.6 

1 Vesturlandsvegur 

16 Um Kiðafell ..........02000000.vn ene 25 47 

19 Um Múlanes ........000000. eens 47 

40 Hafnarfjarðarvegur 

02 Í Kópavogi ......0..00.00200 sense 115 76 

03 Kópavogslækur—-Arnarnes .........000000.. ven... 44 90 

45 Garðskagavegur 

01 Keflavík—Garður  ........0000000 000... 40 58 

Í Vesturlandsvegur 

05 Um Borgarfjörð ........200000n ne nn rn 135 390 

11 Í Norðurárdal ..........200000 0000 35 30 

51 Akranesvegur 

01 Vesturlandsvegur—-Akranes .......00000 0000. nn... 49 

61 Djúpvegur 

20 Flugvöllur-—Hnífsdalur ........02200000 000... 38 30 

1 Norðurlandsvegur 
03 Laugarbakki-Norðurbrawt ........0000000 0000... 0... 16.8 

05 Víðidalsv. v—-Víðidalsv. ey. ......0.000000 nn. 7 

06 Víðidalsv. ey—-Gljúfurá ........0.2..00 000. 5.7 

08 Við Blönduós ......000000000 nr 75 80 

72 Hvammstangavegur 

01 Norðurlandsvegur--Hvammstangi  .....0.0000. 0... 15.2 

75 Sauðárkróksbraut 

01 Norðurlandsvegur—-Reynistaður ........000000..0.....0.. 12 

1 Norðurlandsvegur 

05 Norðan Akureyrar .......02000000 ns 80 70 

08 — Á Svalbarðsströnd ........2...0.0.0 00 en neta n 11 40 

99 Hafnarvegur 
01 Austurlandsvegur- Höfn ............0.00 000... 0... 3 

Samtals 890.3 1081 

2. Þjóðbrautir: 

1 Suðurlandsvegur 

08 Um Hrífunesheiði ...........0..2020. 0000. nn 4.6 

10 Á Mýrdalssandi ..........0.20.0 0000 nn 10.0 10.0 

12 Austan við Vík .......02.000000 00 nn 0.3 10.3 

14 Skarphóll--Skeiðflötur ......0..000000 0000... 11.1 2.0 

16 Sýslumörk—-Raufarfellsvegur .......2...00000 0... ...... 0.7 

 



60 

61 

68 

76 

Vegheiti 
Kaflaheiti 

Um Steina 
Við Hvamm .............. 

Skeiða- og Hrunamannavegur 
Ólafsvallavegur--Brautarholt 

Skálholtsvegur 

Við Reyki ................ 

Biskupstungnabraut 
Við Brúará 

Þingvallavegur 

Sýslumörk—-Stardalur 

Garðskagavegur 

Gerðar Sandgerði 

Ólafsvíkurvegur 
Um Urriðaá 
Um Gróulæk og Viðralæk 
Um Hvalsá og Fossá 

Stykkishólmsvegur 

Síkisá-Nesvogur 

Snæfellsnesvegur 
Norðan Laxár 

Vestfjarðavegur 

Brautarholt—Þorbergsstaðir 

Vestfjarðavegur 
Garpsdalur—-Gróustaðaá 
Tindar —Skáldastaðir 
Kleifastaðir— Fjarðarhorn 
Um Hörgsnes ............. 
Svalvogavegur— Ketilseyri 

0... 

vs... 00... 

#.....0.00. 

Kirkjuból— Valþjófsdalsvegur 
Rannsóknir í Dýrafirði og Önundarfirði 
Breiðadalsheiði 

Djúpvegur 

Tenging Inndjúps við A.-Barð. (ranns.) 
Um Arngerðareyri 
Um Eyri í Mjóafirði 
Um Laugardalsá .......... 
Arnardalur — flugvöllur 

Hólmavíkurvegur 

Stóra-Hvalsá—Sauðanes 

Siglufjarðarvegur 

Almenningsnöf—-Siglufjörður 

Ólafsfjarðarvegur 
Knappsstaðir -Siglufjarðarv. 

Norðurlandsvegur 
Grjótá—Öxnadalsá 
Norðausturv— Aðaldalsv. 
Aðaldalsv—-Brún 
Kísiliðja—Austaraselsheiði . 
Austan Námaskarðs 

..... 

000... 
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Fjárveitingar 
í millj. kr. 

1975 1976 

15.5 
14.5 

10.0 

31 

10.4 

24 

3.0 

10.0 
4.5 

30.0 

9.0 

1.5 

10.0 

9.0 
23.0 

14.0 7.0 
40.0 40.0 
6.0 15.0 
8.0 
1.0 1.0 
1.0 1.0 

2.0 
8.0 
6.0 
5.0 

6.0 15.0 

14.0 

2.0 

12.2 2.2 

10.0 
45 

85 
9.0 
6.4
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Fjárveitingar 
Vegheiti í millj. kr. 
Kaflaheiti 1975 

Ólafsfjarðarvegur 
Rípill--Ólafsfjörður ............00.00.00 0000. 15 
Undirbúningur að vegsvölum ..........00.0 000... 

Norðausturvegur 
Arnarstaðir—Kópasker .............20000.. 0... nn 9.8 
Sveinungsvík--Krossavík ............0000000 0000... 
Hafralónsá-—-Langanesv. ..........0.0.200000. 000... 

Austurlandsvegur 
Kverkfjallal—Lindará .............20000000 0... e nn. 0.3 
Egilsstaðir--Upphéraðsv. .............00000 0000... 15.4 
Víðilækur—Axarvegur  .............2002000 0000. 
Hafnarvegur—flugvöllur .............00000 0000... 3.5 
Hólmur—-Smyrlabjörg ..........00020000 0000. nn 
Jökulsá-Fjallsá  ............0000000 000. .e een 20.0 

Norðausturvegur 
Miðfjarðará—Hafnarvegur ...........00000.0 000... 2.2 
Vesturdalsv—-Vopnafjörður  ........0.000020 000... 6.0 

1976 

5.0 

19.7 

13.5 
30.0 

10.0 
  

Samtals 239.9 

3. Landsbrautir: 
Þykkvabæjarvegur 
Djúpós—Þykkvibær .....0....0000000 00 enn 

Landvegur 
Brúarlundur—Skarð ............020.0 000... n enn 0.7 

Meðallandsvegur 
Um Tungulæk ..........2002000 000. senn 

Um Eldvatn .......0..0000000.senssnes 
Búlandsvegur 

Suðurlandsvegur--Búland  ...........0.000000 00.00.0000. 
Kerlingardalsvegur 

Við Fagradal ...........02000000.0ne0 enn 1.3 
Reynishverfisvegur 
Suðurlandsvegur--Presthús ..........000000 0000. 

Fljótshlíðarvegur 

Hvolsvöllur—Deild ............00.0000 000 
Deild--Hlíðafendi .................0.0000 0000... 11.4 

Þingskálavegur 
Við Þingskála ...............0.00000. 000. ne nn 1.0 

Ásvegur 
Um Skammalæk .......00..0000 000. sn en 

Gaulverjabæjarvegur 

Um Baugsstaðasíki .............000000. 0000. 4.0 
Hamarsvegur 
Skógsnes—Sýrlækur ............000000 0000. nn 

Auðsholtsvegur 
Við Syðra-Langholt ........0..020020. e.s sn 0.2 

Langholtsvegur 
Flúðir—-Syðra-Langholt „.............000000.000 0... 0.5 

Grafningsvegur 
Torfastaðir—Hlíð ..................00000 00... vn. 

  

  

352.6 

A 19 

1.6 

1.6 

8.0 

5.0
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Vegheiti 
Kaflaheiti 

Tjarnarvegur 
Ofan Vatnsleysu ........... 

Einholtsvegur 
Á Einholtsmelum ........... 

Hafnavegur 
Flugvöllur—-Stapafellsvegur 

Kjósarskarðsvegur 
Meðalfellsvegur—-sýslumörk 

Elliðavatnsvegur 

148 

Ss 00... 

ROKK 

FO NOR 

Suðurlandsvegur--Reykjanesbraut # .........0.0000000... 
Eyrarfjallsvegur 
Miðdalur-Bær ............ 

Borgarfjarðarbraut 
Um Draga ..........000... 

Laxárdalsvegur 
Höskuldsstaðir— Hornsstaðir 

Akrafjallsvegur 
Við Akranes ..........00... 

Melasveitarvegur 
Ás—Súlunes .............. 

Vatnshamravegur # ........... 
Hvanneyrarvegur 

Vesturlandsvegur-- Hvanneyri 
Reykholtsdalsvegur 

Stóri-Ás—Giljar ........... 
Norðurárdalsvegur 
Glitstaðir—Skarðshamrar .. 

Útnesvegur 
Snjóastaðir  ............... 

Haukadalsvegur 
Vestfjarðavegur--Smyrlahóll 

Klofningsvegur 
Efribyggðarvegur--Ballará ...........0.02000 0000... 

Laxárdalsvegur 
Um Laxá .......00000...... 

Flateyrarvegur 
Vestfjarðavegur—Flateyri .. 

Ketildalavegur 
Bíldudalur-Bakkadalsá ... 

Svalvogavegur 
Þingeyri—flugvöllur ....... 
Hraun—Svalvogar ......... 

Ingjaldssandsvegur 
Vestfjarðavegur—Núpur ... 
Gerðhamrar—Sæból ........ 

Valþjófsdalsvegur 
Flugvöllur— Kirkjuból ...... 

Strandavegur 
Árnes-Melar ............. 

Drangsnesvegur 
Drangsnes  ...........0000.. 

Skagastrandarvegur ............00000 00... nn sn 

KRR 

so. 

Sl... 

sr... 

sr. 

so. 00 0000. 

sr ... 

sr... 

NON NN 

NOR NN 

or .... 
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Fjárveitingar 
í millj. kr. 

1975 1976 

1.6 

2.0 

9.0 13.0 

21 

2.2 21 

2.9 

2.0 

13.0 

6.0 

2.0 1.5 
15 

14 6.0 

5.0 

7.0 

2.5 6.0 

10.0 

8.0 10.0 

2.0 

3.0 

4.0 

2.0 
1.0 

1.0 
2.0 

3.0 

3.0 

13.9 
71
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Vegnr. Vegheiti 
Kaflaheiti 

704 Miðfjarðarvegur 
01 Norðurlandsv.—-Vesturárdalsv. #......... 

706 Núpsdalsvegur 
01 Miðfjarðarv. Miðfjarðarv.  ............ 

711 Vatnsnesvegur 
01 Hvanmstangi-Skarð .................. 
05 Valdalækur—Vesturhópshólar # ......... 

714 Fitjavegur 
02 Neðrifitjar—-Miðfjarðarvegur # .......... 

115 Víðidalsvegur vestri 
01 Hvarf--Kolugil „.......0.0... 000 

725 Miðásavegur 
01 Norðurlandsvegur- Hæll ............... 

726 Auðkúluvegur 
01 Reykjabraut—-Svínvetningabraut ........ 

732 Kjalvegur 
01 Svinvetningabraut—-Eiðsstaðavegur ..... 

138 Blöndudalsvegur 
01 Svinvetningabraut—-Austurhlíð ......... 

741 Neðribyggðarvegur 
01 Skagastrandarvegur—-Skagastrandarvegur 

744 Þverárfjallsvegur 
02 Engjadalur—-Skagavegur #............... 

745 Skagavegur 
02 Hlíð—Krókssel .......0... 0000... 
03 Krókseel-Hafnaá ..........0.00.00 000... 
04 Hafnaá—sýslumörk  ............0...0.... 
06 Keta--Selnes ........000 0. 
09 Þverárfjallsvegur—-Sauðárkrókur ....... 

752 Skagafjarðarvegur 
01 Norðurlandsvegur-—-Efribyggðarvegur ... 
02 Efribyggðarvegur--Svartárdalsvegur .... 

754 Héraðsdalsvegur 
01 Skagafjarðarvegur--Kjálkavegur  ....... 

7Ð1 Tunguhálsvegur 
01 Skagafjarðarvegur- Héraðsdalsvegur  ... 

162 Sæmundarhlíðarvegur 
01 Sauðárkróksbraut—Fjall ............... 

164 Hegranesvegur vestri 
01 Hegranesvegur-Helluland ............. 

83 Grenivíkurvegur 
02 Fnjóskadalsv. eystri—Grenivík .......... 

802 Ólafsfjarðarvegur eystri 
01 Ólafsfjörður--Ólafsfjarðarvegur ........ 

805 Svarfaðardalsvegur 
01 Ólafsfjarðarvegur--Tunguvegur ........ 

815 Hörgárdalsvegur 
01 Norðurlandsvegur--Ólafsfjarðarvegur ... 

816 Dagverðareyrarvegur 
01 Norðurlandsvegur—Ólafsfjarðarvegur ... 
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Fjárveitingar 
í millj. kr. 

1975 1976 

3.6 

2.0 

6.4 
3.1 

5.1 

24 

0.3 

9.0 

0.6 

0.6 

6.7 

24 

15 1.7 
0.6 

13 
2.6 

10.2 1.8 

7.7 
15 

2.5 

15 

4.0 2.0 

1.0 10.0 

42 

8.5 

7.5 

10.2 

2.1
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Fjárveitingar 
Vegheiti í millj. kr. 
Kaflaheiti 1975 1976 

Eyjafjarðarbraut vestri 
Finnastaðavegur —-Eyjafjarðarbraut e. ...........0.0.... 4.0 9.8 

Eyjafjarðarbraut eystri 

Norðurlandsvegur-Munkaþverá  ........00.000. 0... 4.0 
Fnjóskadalsvegur eystri 
Norðurlandsvegur--Böðvarsnes #.......00000. 0. 04 

Bárðardalsvegur vestri 
Hlíðarendi--Bárðardalsvegur €. ........0.00000 0... 24 

Lundarbrekkuvegur 
Bárðardalsvegur e— Víðiker ..........0.00 00. 1.0 4.6 

Stafnsvegur 
Norðurlandsvegur--Stafn  .....0..2.2.0000000 0. 2.5 

Mývatnssveitarvegur 
Garður--Norðurlandsvegur ..........0.2.00 000... 0... 3.5 

Hvammavegur 
Aðaldalsvegur--Mývatnsvegur  ........000..0 3.0 

Staðarbraut 
Aðaldalsvegur-Hvammavegur .........000000. 0... 0... 11 

Laxárdalsvegur 
Staðarbraut—-Halldórsstaðir .............0.0.00000....... 1.3 0.5 

Vestursandsvegur - 
Norðausturvegur--Nýjabæjarvegur  ..........00000000.. 6.C 

Gilsbakkavegur 
Norðausturvegur—Gilsbakki  ..........00000.00. 0... 0... 5.0 

Laxárdalsvegur 
Norðausturvegur—Laxárdalur ...........02000 000... 1.6 

Borgarfjarðarvegur 
Eiðar—Steinsvað ...........0200..0 0... enn 0.8 10.0 
Njarðvík— Borgarfjörður ............0200000 000... 3.1 

Hlíðarvegur 
Hallgeirsstaðir- Evjavegur „.......0.0.0.0 00. 0.5 

Sunnudalsvegur 
Hlíðarvegur- -Guðmundarstaðir ........0.0002.. 00... 4.8 

Jökuldalsvegur 

Austurlandsvegur--Hákonarstaðir ........000000.00.... 4.5 

Jökuldalsvegur eystri 
Refshöfði—Austurlandsvegur ..........00.0000 000... 7.9 

Hróarstunguvegur 
Húseyjarvegur—Lagarfoss ........0.200000 00 71 

Fellsvegur 
Austurlandsvegur—-Staffell ........0.20.000 000 15 

Upphéraðsvegur 

Austurlandsvegur--Rauðilækur ........00.0%00 000... 2.2 
Skeggjastaðir--Brekkugerði ..........0.00000 0000. 0.5 
Hallormsstaður--Gunnlaugsstaðir ..............0.0.00... 10.1 

Lagarfossvegur 
Brú—Tunguvegur  .........00000000 00. 0.4 

Vestdalseyrarvegur 
Vestdalseyri-—-Grýtneyri  .........000000 nn 6.2
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Fjárveitingar 
Vegnr. Vegheiti í millj. kr. 

Kaflaheiti 1975 1976 

953 Mjóafjarðarvegur 
02 Háheiði-Fjörður  .........002.00 0000. n 0 en 5.6 

954 Helgustaðavegur 
02 Mjóeyri--Stóra-Breiðuvík ......0000.00000. enn 0.7 

962 Norðurdalsvegur 
01 Um Hlíðarenda  ........0000...0eers sn 04 

964 Breiðdalsvegur 
01 Austurlandsvegur—Flaga  ......0000000 00... 5.2 

986 Rauðabergsvegur 
01 Austurlandsvegur—-Holtasel ........0200000 000... 1.8 

Samtals 209.7 263.4 

5.2. Austurlandsáætlun. 

1 Austurlandsvegur 
25 Axarvegur--Urðarteigur  ...........0202200 000... 0... 15.5 
29 Melrakkanes—Hof ........020000. 0000. ne rn 11.5 

85 Norðausturvegur 
12 Teigará—Bæjaröxl  .......0.00 0000 15.0 

92 Norðfjarðarvegur 
02 Seyðisfjarðarvegur--Mjóafjarðarvegur  .........000000.. 5.6 
05 Suðurfjarðavegur--Reyðarfjarðarvegur .......0.00000.0.. 1.0 
10 Gangamunni- -E.-Kirkjuból ......0000.00. 0... 48.6 118.4 

93 Seyðisfjarðarvegur 
03 Syslumörk—kaupstaður  .........020. 00. renn 21.8 23.0 
0 Vatnshæðaárbrú  ........20000 00... 8.3 
03 Fjarðarárbrú  .........00 000... 10.8 

96 Suðurfjarðavegur 
02 Eyri--Hafranes  .......20.000 00. 0 enn 1.0 
08 Vík—Gvendarnes  .......0000.00 00. 15.0 24.1 
08 MerkigilLönd  .......0..2000 00. 24 

Samtals 145.0 177.0 

5.8. Norðurlandsáætlun. 
Óskipt 

1975 1976 1977 

STRANDABYGGÐ  ....000000000 en 20 10 12 

68 Hólmavíkurvegur 
05 Kolbeinsá—Guðlaugsvík ........0.000...00......... 20 10 

HÚNABYGGÐ .........00000 ner 40 40 50 

1 Norðurlandsvegur 
02 Staður—Melstaður  ......02.00000 0000. nn 25 25 

10 Í Langadal ........0.0.0.0.00.0 000. 0 nanna 15 15
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Fjárveitingar 
í millj. kr. 

Óskipt 

1975 1976 1977 

SKAGAFJARÐARBYGGÐ .........0..00. 00 .0 sn 60 46 30 

75 Sauðárkróksbraut 
05 Um Hegranes ............0.0000 0. 40 36 

76 Siglufjarðarvegur 

08 Móskógar--Brúnastaðir ................0..00.000.. 13 10 
| Norðurlandsvegur 

14 Í Blönduhlíð ...............0 0... 7 

EYJAFJARÐARBYGGÐ „..........2...0002 000 nn 39 43 40 

82 Ólafsfjarðarvegur 
01 Hörgá-Hof  ..............000 0000... 10 
01 Hof--Reistará  .........0.0.0000 0200 14 

1 Norðurlandsvegur 
01 0 Á Öxnadalsheiði ...........000000000.0 0... 9 18 
08 Um Svalbarðsströnd .........00.00200 0000... 15 
10 Hjá Hálsi í Fnjóskadal ............000000.. 00... 16 

SKJÁLFANDABYGGÐ ...........00.0.0 0000 19 8 21 
8ð Norðausturvegur 

01 Lokið frkv. frá '73-——'74 í Köldukinn .............. 19 
01 Árland—Gvendarstaðir O............0..0.0 00... 8 

NORÐAUSTURBYGGÐ  ............%.0 00. nn 20 26 20 

85 Norðausturvegur 

17 Kópasker--Raufarhöfn .........00020 000. 9 11 
25 Frá Hölkná að Syðri-Brekku ...........0000%......0.. 11 15 

Verkfræðilegur undirbúningur ...............0...00. 000... 2 2 2 
  

Samtals 200 175 175
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2.5. Til brúagerða. 

1. Til brúa 10 m og lengri. 

Fjárveltingar 
í millj. kr. 

1975 1976 

Litla-Þverá í Fljótshlíð (261) .......0.0.0000. 000... 6.9 
Steinslækur hjá Sumarliðabæ (sýsluv.) ............ 1.7 
Tunguá hjá Iðunnarstöðum (sýsluv.) „............. 5.8 
Hörðudalsá hjá Vífilsdal (sýsluv.).. .....00000.00... 7.1 
Haukadalsá í Haukadal (sýsluv.) .....0.0.0000000.0.. 3.8 
Villingadalsá í Haukadal (sýsluv.) ........0.0.02... 3.8 
Laxá í Hvammssveit (590) ......00000000 00. 24 
Laxá á Laxárdalsheiði (59) ......02000.000. 11.0 

Melrakkadalsá (1) ........0.0000.000 0... 2.7 
Laxá á Þverárfjallsvegi (744) „...........0.00...0.... ö.ð 4.3 
Skjóldalsá í Eyjafirði (821) .........00..00.000.... 71 
Djúpadalsá í Eyjafirði (821) .........0.00000000.00... 16.2 
Kverká á Langanesi (sýsluv.) ......00.0.0000000000.. 10.9 

Hölkná í Bakkafirði (86) ......0.0200000 000... 12.5 
Jökulsá hjá Merki (sýsluv.) .......00000000000.. 11.9 
Staðará á Jökuldal (1) ........00.000000.0 0... 10.2 
Lagarfljót hjá Fossi (944) ........0.0....00 000... 2.1 
Tungulækur í Landbroti (208) ..cc.0000000 0. 8.5 
Eldvatn hjá Syðri-Fljótum (203) 22.02.0000... 5.0 
Bjarnardalsá (1) .......2.000. 0000 senn 20.0 

Urriðaá (54) ........0000000 seen 64 
Þingmannaá (60) ......0.00000 0000 nn 15.4 
Laugadalsá í Djúpi (61) .....0.002000 000. n 19.6 

Hvalsá í Hrútafirði (68) ......00.0%)00 00. 10.8 
Vatnsdalsá hjá Undirfelli (722) .......00.000 0. 00... 7.8 
Laxá hjá Tindum (724) .......0%.000 00 nn 5.0 
Laxá hjá Hvammi (sýsluv.) .....0000%0. 0... 7.8 

Öxnadalsá hjá Hrauni (sýsluv.) .......000000..... 5.5 
Mjóadalsá hjá Mýri (aðalfjallv.) .......0000.0..00.0.. 20.6 
Vesturdalsá hjá Haugsstöðum (sýsluv.) ............ 10.0 
Vesturdalsá hjá Fremri-Hlíð (sýsluv.) .......0..0... 14 
Kolgrima í Suðursveit (1) .....02.00.00 00. 28.9 

  

Samtals 1220 183.0
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Il. FLOKKUN VEGA 

3.1. ÞJÓÐVEGIR EFTIR KJÖRDÆMUM 

Suðurlandskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu, 

yfir Eldhraun og Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyja- 
fjöll, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus, Hellisheiði að sýslumörkum við 
Sandskeið. 

Stórhöfðavegur í Vestmannaeyjum: Af vegamólum ofan við kirkjuna um 
Ofanleitishverfi að Stórhöfðavita. . 
Þykkvabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Ylri-Bangá á Ásveg hjá 
Miðkoti í Þykkvabæ. 
Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Holtum upp Holt og Land um Galtalæk 
austan við Þjórsá hjá Búrfelli á Þjórsárdalsveg austan Sandafells. 
Prestbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestbakka- 
völl, að heimreið að Prestbakka. 
Geirlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan Skaftárbrúar, um brú á Stjórn að 
heimreið að Geirlandi. 

Meðallandsvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austan- 
vert, um Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðal- 
landi, á Suðurlandsveg austan Eldvatns. 

Holisvegur á Síðu: Af Suðurlandsvegi austan við Eldhraun um Skaftárbrú 
að vegamótum hjá Heiði. 
Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú í Skaftártungu, 
að heimreið að Búlandi. 

Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um 
brú á Tungufljóti undan Snæbýli að vegamólum að Snæbýli. 
Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herj- 
ólfsstaði á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri. 
Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti um Jórvikurhryggi á Álftavers- 
veg hjá Þykkvabæjarklaustri. 

Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fagradal, inn með Kerlingardalsá, 
að heimreið að Bólstað. 
Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fossholtum að Presthúsum. 
Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt á 
Reynishverfisveg hjá Reynisdal. 
Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal að heimreið að 
Dyrhólum. 
Péturseyjarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyj- 
arhóla, á Suðurlandsveg vestan Péturseyjar. 
Raufarfellsvegur: Af Suðurlandsvegi veslan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi, 
á Suðurlandsveg austan Svaðbælisár. 
Leirnavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og 
Leirnahverfi, á Suðurlandsveg austan við Steina. 

Hverfisvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Suður- 
landsveg austan Írár. 
Skálavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Suðurlands- 
veg austan við Hvamm. 

Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi við Hvamm, um Efraholt, á Suðurlands- 
veg hjá Fitjamýri. 

Þórsmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi auslan Markarfljóts, um Stóru-Mörk og 

Merkurengjar í Húsadal í Þórsmörk. 

Dímonarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Markarfljóts, norður Markarfljóts- 

aura hjá Stóra-Díimon á Fljótshlíðarveg við Eyvindarmúla.
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Hólmabæjavegur: Af Suðurlandsvegi á Markarfljólsaurum um Dalsel og Borg- 

areyrar á Landeyjaveg nálægt Sandtjörn. 
Landeyjavegur: Af Suðurlandsvegi austan Affalls, um Miðey, Bergþórshvol, 
Þúfu og Fróðholt á Suðurlandsveg austan Þverár. 
Hólmavegur: Af Landeyjavegi sunnan Álftarhóls að Hólmum. 
Akureyjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Hemlu, um Strönd á Landeyjaveg 

nálægt Akurey. 
Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi veslan Fróðholts um Ártún á Landeyjaveg hjá 
Eystra-Hóli. 
Fljótshlíðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múla- 
kot að Háamúla. 
Vallarvegur: Af Fljólshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli. 
Rangárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli, 
um Keldur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan Varma- 
dals. 
Oddavegur: Af Suðurlandsvegi veslan við Strönd að Vindási. 
Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og 
Hóla, um brú á Ransá ofan við Gultalæk á Landveg norðan Galtalækjar- 
skógar. 
Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Ylri-Rangár, um Árbæ, Snjallsteins- 
höfða og Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu. 

Bugavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Lyngás að Velleifsholli. 
Ásvegur: Af Suðurlandsvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sandhólaferju, 

Háfshverfi og Þykkvabæ að Unuhóli. 
Ásmundarstaðavegur: Af Suðurlandsvegi við Áshól um Ásmundarstaði á Ás- 
veg við Áshverfi. 
Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Gísl- 
holt, á Hagabraut. 
Hagabraut: Af Landvegi ofan Lytingsstaða um Raftholl, Haga og Stúfholt á 

Landveg neðan við Köldukinn. 
Hamravegur: Af Suðurlandsvegi hjá Einbúa að Syðri-Hömrum. 

Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Ssöurlandsvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykj- 
um, um brú á Stóru-Laxá. hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir 
Hvítá hjá Brúarhlöðum á Biskupstungnabraut norðan Brattholts. 

Skálholtsvegur; Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum um. Laugarás 
og Skálholt á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum. 
Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt 
sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell norðan Bjarnalóns, yfir Þjórsá 
hjá Sandafelli, yfir Tungnaá hjá Sizöldu að Sigölduvirkjun. 
Gaulverjabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokks- 
eyri á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka. 
Eyrarbakk avegur: Af Suðurlandsvegi auslan Öllusárbrúar á Selfossi um Eyr: 
arbakka og Ölfusárós, á Þorlákskafnarveg. 
Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svína- 
vatn, brú á Brúará, Valnsleysu, Múla og Geysi að Gullfossi. 

Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan 
Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði. 

Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á 
Biskupstungnabraut hjá Múla. 

Þorlákshafnarvegur: Af Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði til Þorlákshafnar. 

Þrengslavegur: Af Suðurlandsvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafn- 
arveg í Ölfusi. 
Urriðafossvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss yfir Vill- 
ingaholtsveg, um Gafl á Hamarsveg hjá Skógsnesi. 

A 20
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Ölvisholtsvegur: Af Suðurlandsvegi við Kjartansstaði um Miklholtshelli að 
vegamótum við Ölvisholt. 
Oddgeirshólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hraungerði að vegamótum við 
Austurkot og Oddgeirshóla. 
Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með 
Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða. 
Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógs- 
nes, á Villingaholtsveg hjá Sýrlæk. 
Kolsholtsvegur: Af Villingahollsvegi hjá Vatnsenda að vegamótum að Kols- 
holtshelli. 
Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverja- 
bæjarveg við Smjördali. 
Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt, 

á Villingaholtsveg norðan Önundarholts. 
Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljalungu um 
Vorsabæ á Hamarsveg við Syðri-Velli. 
Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt á Gaulverja- 

bæjarveg á Stokkseyri. 
Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að vegamótum að 
Hreiðurborg. 
Langholtsvegur í Flóa: Af Suðurlandsvegi nálægt Túni að Langholti. 
Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kílhraun, um Skeiðháholt á Skeiðaveg 
móti Löngumýri. 
Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi að Ólafsvöllum. 
Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti að vegamótum að Fjalli. 

Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði á Þjórs- 
árdalsveg vestan Þverár. 
Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl að heimreið að Lækjar- 
bakka. 
Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minna-Núpi á Gnúpverjaveg við Ása- 
skóla. 
Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása um Stóru-Mástungu að 
Skáldabúðum. 
Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stóru-Laxár, um Syðra-Lang- 

holt að Auðsholti. 
Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum á Auðsholtsveg hjá Lang- 
holi. 
Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir um Hruna á Hrunamannaveg 
vestan Kirkjuskarðs. 
Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna að heimreið að Þverspyrnu. 
Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að heimreið að Jaðri. 
Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru á Grafningsveg efri 
við Úlfljótsvatn. 
Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á 
Biskupstungnabraut austan Seyðishóla. 

Kiðjabergsvegur: Af Biskupstungnabraut austan Seyðishóla að heimreið að Gelti. 

Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minni-Borg um Sólheima, á Biskups- 

tungnabraut austan Svínavatns. 

Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum á Laugarvatnsveg hjá 

Brúará. 

Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu á Reykjaveg hjá Tjörn. 

Einholtsvegur: Af Biskupstungnabraut við Tungufljólsbrú, um Einholt á 

Hrunamannaveg sunnan Gýgjarhóls. 

Bræðratunguvegur: Af Einholtsvegi norðan Tungufljóts að Ásakoti.
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Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Írafoss, um Grafning á Þingvallaveg 

norðan Heiðarbæjar. 
Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að heimreið að Útey. 

Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni á Þingvallaveg við Gjá- 
bakka. 
Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðsstöð- 

um. 
Hvammsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og 
Gljúfur á Suðurlandsveg vestan Kotstrandar. 
Arnarbælisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandhóli að heimreið að Egilsstöðum. 
Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði á 
Þorlákshafnarveg ofan við Þorlákshöfn. 

Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum vestan Stíflisvatns, um Fellsenda á Þing- 

vallaveg á Mosfellsheiði. 
Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum á Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröll- 
háls á Þingvallaveg á Þingvöllum. 

Reykjaneskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna til Reykja- 

víkur. 
Vesturlandsvegur: Frá Reykjavík við Elliðaár um Mosfellssveit og Kjalarnes, 
inn Hvalfjörð, að sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni. 
Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði á Vesturlandsveg nálægt 

Köldukvisl. 
Hafnarfjarðarvegur: Frá mörkum Reykjavíkur við Fossvogslæk, um Kópavog 
og Garðahrepp, á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar. 
Reykjanesbraut: Frá Reykjavík við Elliðaár, austan Kópavogs og Hafnarfjarðar, 

um Vatnsleysustrandarheiði, Keflavík og Miðnesheiði til Sandgerðis. 
Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, um Krýsuvík að 
sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni. 
Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavíkur. 
Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvíkum að Höfnum. 
Garðskagavegur: Af Reykjanesbraut norðan Keflavíkur um Gerðar og Sandgerði 
að heimreið að Nýlendu á Stafnesi. 
Kjósarskarðsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxár um Reynivelli og Kjósar- 
skarð að sýslumörkum vestan Stiflisvatns. 
Elliðavatnsvegur: Af Suðurlandsvegi við Rauðavatn um Vatnsenda á Reykjanes- 
braut ofan Hafnarfjarðar. 
Vífilsstaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Silfurtúns, um Garðakauptún og 
Vífilsstaði á Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn. 
Bessastaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal að Bessastöðum. 

Álftanesvegur: Af Bessastaðavegi nálægt Bessastöðum, um. Landakot og Svið- 
holt og aftur að vegamótum Bessaslaðavegar við Bessastaði. 
Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysu- 
strönd og Voga á Reykjanesbraut á Vogastapa. 
Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum að Vogakauptúni. 
Njarðvíkurvegur: Af Reykjanesbraut vestan Vogastapa, um Innri-Njarðvík á 

Reykjanesbraut skammt austan vegamóta Hafnavegar. 
Nesvegur: Af Hafnavegi í Höfnum um Reykjanes, Grindavík og Ísólfsskála 
á Krýsuvíkurveg sunnan Krýsuvíkur. 

Úlfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells á 

Hafravatnsveg. 
Hafravatnsvegur: Af Suðurlandsvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Vesturlands- 
veg við Þverholt. 
Reykjalundarvegur: Af Hafravatnsvegi að Reykjalundi
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Eyrarfjallsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Kiðafelli, sannan Eyrarfjalls á Vestur- 
landsveg hjá Blönduholti. 

Meðalfellsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns á Kjósar- 
skarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð. 

Vesturlandskjördæmi. 

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni, út fyrir Hafnarfja}!, 
yfir brú á Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, að sýslu- 
mörkum á Holtavörðuheiði. 
Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi við Ferstiklu, um Dragháls, Hestháls 
og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Vestur- 
landsveg hjá Haugum. 
Akranesvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Lambhaga að Akranesi. 
Uxahryggjavegur: Af Hvítárvallavegi við Hvítárvelli, um Hest, Götuás, Lundar- 
reykjadal og Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum. 
Hvítárvallavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Seleyri um Andakíl, yfir brú á 
Hvítá hjá Hvítárvöllum á Vesturlandsveg norðan Eskiholts. 
Ólafsvíkurvegur: Af Vesturlandsvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og 

Fróðárheiði til Ólafsvíkur. 
Heydalsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Hey- 

dal, á Snæfellsnessveg vestan Bildhóls. 
Stykkishólmsvegur: Af Ólafsvíkurvegi við Vegamót, yfir Kerlingarskarð, um 

Helgafellssveit til Stykkishólms. 
Snæfellsnessvegur: Af Vestfjarðavegi við Stóraskóg, um Hörðudal, Skógar- 
strönd, Helgafellssveit og Grundarfjörð á Ólafsvíkurveg við Fróðá. 
Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal, að sýsliumörk- 
um á Laxárdalsheiði. 
Svínadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, 
um Evri á Borgarfjarðarbraut gegnt Geitabergi. 
Akrafjallsvegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl suður fyrir Akrafjall um 
Innra-Hólm að Akranesi. 
Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú, um Leirá á Svinadals- 
veg vestan við Hól. 
Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorholti, um Melasveit á Vestur- 

landsveg hjá Belgsholti. 
Mófellsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi sunnan Andakilsár, um Mófellsstaði 

á Borgarfjarðarbraut sunnan Skorradalsvatns. 
Skorradalsvegur: Af Hvitárvallavegi norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi, 
með Skorradalsvatni að norðan að Fitjum. 
Hagavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Stóru-Drageyri, sunnan Skorradals- 

vatns um Haga að Fitjum. 
Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshömrum um Heggsstaði á Uxa- 
hrvggjaveg hjá Hatti. 
Hvanneyrarvegur: Af Vesturlandsvegi að Hvanneyrarskóla. 
Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundar- 
reykjadal norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum á Uxahryggjaveg 

hjá Brautartungu. 
Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk að Hvítár- 

bakka. 
Laugarholtsvegur: Af Bæjarsveitarvegi að Laugarholti. 
Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar um Múlastaði, 

Skóga, Brennistaði á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi. 

Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut um flugvöll á Kálfanesmelum, um 

Stóra-Kropp á Borgarfjarðarbraut á Hamramelum.
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Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholts- 

dal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsdals- 

veg við Úlfsstaði. 

Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaða- 

háls, Stóra-Ás, Húsafell og Kalmanstungu á Hvítársíðuveg hjá Bjarnastöðum. 

Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal og 

fram hjá Giljum á Hálsasveilarveg hjá Stóra-Ási. 

Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla um Norðtungu og 

Hjarðarholt á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár. 

Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvílársíðu og brú á 

Hvítá hjá Bjarnastöðum á Hálsasveilarveg hjá Stóra-Ási. 

Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litlu-Þverár að Kvíuum. 

Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litlu-Þverá um Grjót á 

Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum. 

Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Stafholt að Svart- 

hóli. 
Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland 

og Einifell á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum. 

Norðurárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá 

Glilstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal á Vesturlandsveg hjá Króki. 

Ferjubakkavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á 

Hvítárvallaveg vestan Ferjukotssíkis. 
Borgarnesbraut: Af Vesturlandsvegi að Borgarnesi. 

Þursstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Borgar að Rauðanesi. 

Álftaneshreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn 

um Krossnes og Þverholt á Ólafsvíkurveg hjá Arnarstapa. 

Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Mið- 

húsum. 
Grímsstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Urriðaárbrú um Árbæ að vegamótum 

að Grenjum. 

Sauravegur: Af Ólafsvíkurvegi á Raftási á Hraunhreppsveg hjá Jaðri. 

Staðarhraunsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Raftási að Staðarhrauni. 

Hraunhreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Fíflholtum um $tóra-Rálfalæk, Akra 

og Þverholt á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum. 

Hítarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Kaldár að vegamótum við Krossholt. 

Kolviðarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Gerðubergslækjar að Laugagerð- 

isskóla. 
Ölkelduvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Ölkeldu að Hóli. 

Lýsuhólsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Hraunsmúla, um Lýsudal og Lýsuhól á 

Ólafsvíkurveg vestan Vatnsholtsár. 

Útnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellis- 

sand og Rif að Ólafsvík. 
Framsveitarvegur: Af Snæfellsnessvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Evrar- 

fjall á Snæfellsnessveg hjá Eiði. 
Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnessvegi við Mjósund, um Berserkjahraun 

á Stykkishólmsveg norðan Kerlingarskarðs. 

Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnessvegi við Blönduhlíð að Seljalandi. 

Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnessvegi hjá Hörðubóli um Tungu að Selja- 

landi. 

Hálsabæjavegur nyrðri: Af Snæfellsnessvegi vestan Miðár um Snóksdal að Bæ. 

Hálsabæjavegur syðri: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um 

Hundadal að Bæ. 

Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu á Vest- 

fjarðaveg norðan Tunguár.
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Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal að 
Smyrlahóli. 
Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt að 

Lambastöðum. 
Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi hjá Dönustöðum, um brú á Laxá, um Gilla- 
staði að Lambastöðum. 
Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingfastaða að Laugaskóla. 
Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd, Klofning 
og Skarðsströnd á Vestfjarðaveg í Saurbæ. 
Neðribyggðarvegur: Af Klofningsvegi austan við Knarrarhöfn, að Ketilsstöðum. 
Skorravíkurvegur: Af Klofningsvegi vestan við Hellu um Skorravík að Ketils- 
stöðum. 
Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu 
á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár. 
Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á 
Staðarhólsá að vegamótum við Bjarnastaði. 
Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni um Bröttubrekku, Búð- 
ardal og Svínadal að sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni. 
Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi í Gilsfirði að sýslumörkum. 

Vestfjarðakjördæmi. 

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að sýslumörkum við 
Hrútafjarðará. 

Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Hólmavíkurveg norðan 
Borðeyrar. 
Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni, um Þorskafjörð, Skála- 
nes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, 
um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, 
Gemlufallsheiði, Önundarfjörð, Breiðadalsheiði og á Djúpveg í Skutulsfirði. 
Djúpvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði, 
fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð, Hestfjörð og Álftafjörð, 
um Súðavík, Ísafjörð og Óshlíð til Bolungarvíkur. 
Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi í Vatnsfirði, um Barða- 
strönd yfir Kleifaheiði að Patreksfirði. 
Bíildudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir 
Tálknafjarðarbotn, um Hálfdán til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar, 
þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð. 
Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal til Flateyrar. 
Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Botnsheiði um Suðureyri fyrir Spilli 
að heimreið að Bæ. 
Hólmavíkurvegur: Af Vesturlandsvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrúta- 
firði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Stein- 
grímsfirði til Hólmavíkur. 
Steinadalsvegur: Frá sýslumörkum á Steinadalsheiði á Hólmavíkurveg í Kolla- 
firði. 

Tröllatunguheiði: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, nálægt Bakka hjá Vals- 
hamri, um Tröllatunguheiði hjá Tröllatungu á Hólmavíkurveg hjá Húsavík. 
Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni út Barmahlíð um 
Reykhóla að Stað. 
Fjarðarhlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð, að Firði. 
Fossárvegur: Af Vestfjarðavesi hjá Fossá um Fossárháls á Vestfjarðaveg við 
Vatnsdalsvatn. 
Siglunesvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Haukabergsárbrúar um Holt að 
Skriðnafelli.



16. júní 1975. 161 Nr. 67. 

612 

614 

615 

617 

619 

622 

624 

625 

632 
633 

635 

638 

641 
643 

645 

702 

704 

705 

706 

Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð um Hval- 

sker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall að Látrum. 

Rauðasandsvegur: Af Örlvgshafnarvegi hjá Hvalskeri um Saurbæ að Gröf á 

Rauðasandi. 

Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, Hænuvík, Hænu- 

víkurháls, Kollsvík, um Kóngshæð á Örlygshafnarveg á Aurholti. 

Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri að 

Stóra-Laugardal. 

Ketildalavegur: Af Bíildudalsvegi um Bíldudal, út með Arnarfirði um Bakka 

að Selárdal. 

Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri um Haukadal og Keldudal að 

Svalvogum. 

Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp, Alviðruvör og 

Sandsheiði að Sæbóli á Ingjaldssandi. . 

Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Mosvöllum í Önundarfirði, um 

Hjarðardal að Kirkjubóli í Valþjófsdal. 

Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum. 

Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Ísafjörð um Vatnsfjörð, Skála- 

vík og Hörgshlíð á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni. 

Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi um brú á Langadalsá utan við Neðri- 

Bakka, út með Langadalsströnd um Ármúla, fyrir Kaldalón út Snæfjallaströnd 

að Lyngholti. 

Laugalandsvegur: Af Snæfjallastrandarvegi utan Melgraseyrar að heimreið að 

Laugarási. 

Krossárdalsvegur: Af Hólmavíkurvegi sunnan Krossárbrúar að Gröf. 

Strandavegur: Af Hólmavíkurvegi við Hólmavík, fyrir botn Steingrímsfjarðar, 

um Bjarnarfjarðarháls, Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um 

Gjögur, Árnes að bryggju í Norðurfirði. 

Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðar- 

háls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði 

sunnan brúar á Bjarnarfjarðará. 

Norðurlandskjördæmi vestra. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir 

Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð. 

Vallhólm, Blönduhlíð, Norðurárdal að sýslumörkum á Öxnadalsheiði. 

Hvammstangavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóra-Ósi að Hvammstanga. 

Skagastrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi um Skagaströnd á 

Skagaveg hjá Harastöðum. 

Sauðárkróksbraut: Af Norðurlandsvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðár- 

krók, Hegranes, á Siglufjarðarveg norðan Gljúfurár hjá Vatnsleysu. 

Siglufjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austan Héraðsvatnabrúar á Grundar- 

stokki, um Blönduhlíð, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi. um Sléttuhlíð, 

Fljót og Almenninga að Siglufirði. 

Heggstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi í Hrútafirði, nálægt Laugarstapa, um 

Mýrar, Bessastaði og Barð á Norðurlandsveg utan við Melstað. 

Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Mið- 

fjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan á 

Norðurlandsveg hjá Laugarbakka. 

Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá, sunnan Brekku- 

lækjar fram Vesturárdal, að vegamótum gegnt Skeggjastöðum. 

Núpsdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi hjá Haugi, um Efra-Núp, yfir Austurár- 

dalsháls, út Austurárdal á Miðfjarðarveg gegnt Haugi.
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711 Vatnsnesvegur: Frá Hvammstanga út Vatnsnes, um Hindisvík yfir Þórsá, snð- 
ur Vesturhóp á Norðurlandsveg hjá Vatnshorni. 
Þorgrímsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Tjörn að Tungu. 
Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi á móts við Stórhól, suður Fitjaórdal um 
Fremri-Fitjar, yfir Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá. 
Víðidalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Víðidalstungn, 
yfir brú á Víðidalsá hjá Hvarfi að Kolugili. 
Síðuvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Síðu 
á Vatnsnesveg hjá Breiðabólstað. 
Borgarvegur: Af Síiðuvegi hjá Síðu, yfir Faxalæk um Stóru-Borg, á Vatns- 
nesveg hjá Þorfinnsstöðum. 
Víðidalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi vestan Lækjamóta, austan Víðidals- 
ár á Víðidalsveg vestri hjá Hvarfi. 

Þingevravegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við 
Leysingjastaði. 

Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sveinsstöðum fram Vatnsdal, vestan ár 
um brú á Vatnsdalsá hjá Undirfelli og út austan ár á Norðurlandsveg nálægt 
Aralæk. 

Grímstunguvegur: Af Vatnsdalsvegi hjá Undirfelli fram Vatnsdal, um Gríms- 
tungu og Marðarnúp á Vatnsdalsveg hjá Bakka. 
Reykjabrant: Af Norðurlandsvegi fyrir norðan Giljá, um Reyki, norðan Svína- 
vatns á Svínvetningabraut hjá Tindum. 
Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Torfalæk að Hæl. 
Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svínavatns, um Auðkúlu á 
Svínvetningabraut sunnan Svínavatns. 
Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund að Ljótshólum. 
Svínvetningabraut: Af Norðurlandsvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og 

Svínavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svart- 
árbrúar. 
Kjalvegur: Af Svinvetninsabraut hjá Syðri-Lönsumýri að vegamótum Eiðs- 
staðavegar. 
Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabratt austan Blöndubrúar hjá Löngumýri 
að Austurhlíð. 
Svartárdalsvegur: Af Norðurlandsves!: hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði os 
Hvamm að Stafni. 

Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skaga- 
strandarveg sunnan Neðri-Lækjardals 
Mýravegur: Af Skagastrandarvesi hjá Lækjardal, um Mýrar og brú á Laxá. 
á Laxárdalsveg hjá Skrapatungu. 
Laxárdalsvegur: Af Þverárfjallsvegi vfir Norðurá að Mánaskál. 
Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvegi utan við brú á Laxá, um Norðurár- 
dal og Þverárfjall á Skagaveg hjá Skíðastöðum. 
Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvík, Hafn- 
ir, Ketu, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð á Sauðárkróksbraut á Sauð- 
árkróki. 

Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði að Fagranesi. 
Efribvggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð, á Skaga. 
fjarðarveg norðan Mælifells. 
Skagafjarðarvegur: Af Norðurlandsvesi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell, 
Tungusveit og Vesturdal að Giljum. 
Vailhóhnsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Völlum, um Stokkhólma að Vind- 
heimum. 
Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um 
Héraðsdal á Kjálkaveg um fyrirhugaða brú hjá Flatatungu 
Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breiðagerði að Ánastöðum.
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Tunguhálsvegur: Af Skagafjarðarvegi um Tunguháls á Héraðsdalsveg við fyr- 
irhugaða brú hjá Flatatungu. 
Austurdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi í Vesturdal, austan við Jökulsá vestri 
um Bústaði að vegamótum hjá Skuggabjiörgum. 
Kjálkavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Skeljungshöfða, um Kjálka að Keldu- 
landi. 
Fjallsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarstapa að Fjalli. 
Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundar- 
hlíð að Fjalli. 
Hellulandsvegur: Af Sauðárkrókshraui á vestanverðu Hegranesi að Hellulandi. 
Hegranesvegur vestri: Af Hegranesvesi eystri við Ketu að Hellulandi. 
Hegranesvegur eystri: Af Sauðárkrókshraut hjá Garði að Evhildarholti. 
Brimnesvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Narfastöðum, um Brimnes á Siglu- 
fjarðarveg hjá Miklahóli. 
Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Míiklahóli, um Viðvík og brú á Hjalta- 
dalsá á Laufskálaholti að Hólum. 
Hjaltadalsvegur: Af Hólevegi sunnan brúar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt 
að Hrafnhóli. 
Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á 
Laufskálaholti. 
Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Grafarósi, yfir Deildará hjá Kambi 
á Siglufjarðarveg norðan Ártúns. 
Unadalsvegur syðri: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár að Enni. 
Bæiarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá 
Mýrarkoti. 
Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi yfir Langalæk. um Skálá austan Sléttu- 
hlíðarvatns á Siglufjarðarveg norðan Keldnakots. 
Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Máshöfða, um Austarahól og Barð. á 
Siglufjarðarveg hjá Sólgörðum. 
Haganesvíkurvegur: Af Siglufjarðarvesi á Móshöfða, um Haganesvík á Siglu- 
fjarðarveg hjá Langhúsum. 
Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar um Sléttu að Minni- 
Brekku. 

Ólafsfjarðarvegur: Frá sýslumörkum á Lágheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarves 
á Ketilási. 

Norðurlandskjördæmi eystra. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk 
og Kræklingahlíð til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Víkurskarð, Ljósavatns- 
skarð, Fljótsheiði, Reykjadal, Mývafncheiði, Myvatnssveit norðan Mývatns, 
Mývatnsöræfi, Jökulsárbrú, Grímsstaði á Fjöllum, að sýslumörkum á Biskups- 
hálsi. 
Ólafsfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarnes- 
hrepp og Árskógsströnd, um Dalvík, fyrir Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð að 
sýslumörkum á Lágheiði. 
Grenivíkurvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Miðvík, um Dalsmynni, Höfðahverfi 
og Grenivík að Melum. 
Norðausturvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldu- 
kinn, Aðaldalshraun, Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Axar- 
firði, um Kópasker, Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð að sýslumörk- 
um á Brekknaheiði. 
Mývatnsvegur: Af Norðurlandsvesi hjá Grímsstöðum í Mývatnssveit, um Hóls- 
sand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturves hjá Laxamýri. 
Ólafsfjarðarvegur eystri: Af Ólafsfjarðarvegi í Ólafsfjarðarkaupstað um brú á 
Kálfsá, á Ólafsfjarðarveg sunnan Hóls. 

A 21
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Kleifavegur: Af Ólafsfjarðarvegi vestan Ólafsfjarðarár að Sólheimum. 

Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðum. 

Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum á Skíðadalsveg hjá 

Hvarfi. 
Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá 

Hvarfi, um Skíðadal að vestan og austur yfir Skíðadalsá á brú sunnan við 

Hnjúk að vegamótum Klængshóls- og Hliðarvegar. 

Árskógssandsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi að Árskógssandi. 

Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi að Hauganesi. 

Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi að Hjalteyri. 

Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi á Hjalteyrarveg hjá Ytri-Bakka. 

Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörgárdals- 

veg hjá Björgum. 
Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi um brú á Hörgá hjá Skugga að Staðar- 

bakka. 
Hörgárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bægisá, um brú á Helguhyl og norð- 

ur Hörgárdal að vestan á Ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar. 

Dagverðareyrarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðar- 

eyri og Gásir á Ólafsfjarðarveg sunnan Hörgárbrúar. 

Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá Syðsta- 

Samtúni, yfir Norðurlandsveg á Blómsturvallamela. 

Eyjafjarðarbraut vestri: Af Norðurlandsvegi sunnan Ákureyrar, um Grund og 

Saurbæ, að vegamótum norðan Hólsgerðis. 

Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes á 

Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Kristness. 

Finnastaðavegur: Af Evjafjarðarkraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um 

brýr á Finnastaðaá og Djúpadalsá hjá Völlum, á Eyjafjarðarbraut vestri hjá 

Saurbæ. 
Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði, yfir Finnastaða- 

veg að Syðra-Dalsgerði. 

Hólavegur: Af Evjafjarðarbraut vestri móts við Vatnsenda, um brú á Evja- 

fjarðará, um Hóla á Sölvadalsveg hjá Gnúpufelli. 

Sölvadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Evja- 

fjarðará að Þormóðsstöðum. 

Fyjafjarðarbraut eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Kaupangi, um Laugaland og 

brú á Evjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saur- 

bæjar. 
Svalbarðseyrarvegur: Af Vaðlaheiðarvesi að Svalbarðseyri. 

Höfðavegur: Af Grenivíkurvegi við Gllúfnrá að Hóli. 

Vaðlaheiðarvegur: Af Norðurlandsvegi við Veigastaði, yfir Vaðlaheiði, Fnjósk- 

á, á Norðurlandsveg hjá Hálsi. 
Illugastaðavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Nesi, suður að Illugastöðum. 

Fnjóskadalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi norðan Ness að Grímsgerði. 

Fnjóskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi austan brúar á Fnjóská, um 

Fnjóskadal austanverðan, á Grenivíkurveg í Dalsmynni. 

Vaglaskógarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi austan við brú á Fnjóská, um Vagla 

skóg að Lundi II. 

Fremstafellsvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá, 

hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti. 

Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfanda- 

fljóts að Mýri. 

Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvísl, að Víðikeri. 

Bárðardalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóru- 

völlum á Bárðardalsveg vestri.
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Aðaldalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá 
Tjörn. 
Austurhlíðarvegur: Af Norðurlandsvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla út 
Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra. 
Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði að Stafni. 
Myývatnssveitarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni um Skútustaði á 
Norðurlandsveg hjá Reykjahlíð. 
Baldursheimavegur: Af Mývatnssveitarvegi skammt austan Arnarvatns að 
Litlu-Strönd. 
Út-Kinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum að Nípá. 
Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða að Sandi. 
Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytra-Fjalls, yfir Laxá hjá Hólmavaði, 
á Mývatnsveg austan Laxárvirkjunar. 
Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðra-Fjalls, um Laxárvirkjun á Hvanima- 
veg. 
Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi að Fagranesi. 
Laxárdalsvegur vestri: Af Staðarkraut vestan Laxár að Halldórsstöðum. 
Laxárdalsvegur eystri: Af Laxárdalsvegi vestri hjá Birningsstöðum, um brú 
á Laxá hjá Sogi, að Kasthvammi. 
Vestursandsvegur: Af Norðausturvegi hjá Lindarbrekku að vegamótum Nýja- 
bæjarvegar. 
Uppsveitarvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg. 
Hólsfjallavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand 
á Norðausturveg austan Jökulsárbrúar í Axarfirði. 
Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi að Gilsbakka 
Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandár- 
brú að vegamótum Skógavegar. 
Axarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á 
Norðausturveg austan Stórviðarvatns. 
Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði, að Laxárdal. 
Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn, um Þórshöfn og Sauðanes 

að vegamótum Eiðisvegar. 

Austurlandskiðrdæmi. 

ÁAusturlandsvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldals- 
heiði, Jökuldal. yfir Jökulsárbrú hjá Fossvöllum, um Hróarstungu yfir Lagar- 
fljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Beru- 
fjörð, Geithellnahrepp, Lónsheiði, Lón, Almannaskarð, vfir Hornafjarðarfljóts- 
brú hjá Gildraskeri, um Mýrar, Svðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og Skeið- 
arársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýslu. 
Norðausturvegur: Frá sýslumörkum á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sand- 
vikurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal og I.angadal á Austurlandsveg hjá Möðrudal. 
Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að Hafnarkauptúni. 
Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hiá Egilsstöðum um Fagradal, Búðar- 
eyri við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð og til Neskaupstaðar. 
Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði til 
Seyðisfjarðar. 
Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjalta- 
staðaþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík að Bakka- 
gerði. 
Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði um suðurströnd Reyðar- 
fjarðar, fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kamba- 
nes og á Austurlandsveg nálægt Heydölum. 
Breiðdalsvíkurvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Þverhamri til Breiðdalsvíkur.
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Ðjúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavuzgskauptúns. 
Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi að Höfn. 
Gunnarsstaðavegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi nálægt Hölkná að Gunn- 
arsstöðum. 
Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Ljósalandi. 
Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi austan Vesturár að Búastöðum. 
Hlíðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Fossvöllum, um Jökulsárhlíð, yfir Hellis- 

heiði á Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði. 
Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan 

Sunnudals. og á Norðausturveg nálægt Teigi. 
Tyjavegur: Af Hlíðarvegi móts við Fögrnhlíð um Hnitbjörg og Eyjasel á Hlíð- 

arveg nálægt Bakkagerði. 
Grófarselsvegur: Af Hlíðarvegi hjá Kaidá að Grófarseli. 
Jökuldalsvegur: Af Austurlandsvesi við Gilsá um Hákonarstaði að Brú. 
Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og út 
Jökuldal austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal. 
Hróarstunguvegur: Af Austurlandsvegi við Jökulsárbrú, um Litla-Bakka og 
Kirkjubæ, yfir Rangá á Austurlandsveg hjá Urriðavatni. 
Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvcgi hjá Litla-Bakka að Geirastöðum. 

Brekkubæjarvegur: Af Hróarstungnvegi hjá Þórisvatni um Brekku á Hróars- 

tunguveg hjá Litla-Steinsvaði. 
Fellavegur: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni um Staffell, Egilssel og á Aust- 

urlandsveg við Ransá. 
Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljóts- 
dal, yfir Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Austurlandsveg hjá Úlfsstöðum 

á Völlum. 
Norðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi nálæst Valþjófsstað að Þuríð- 
arstöðum. 
Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvesi austan Jökulsár um brú á Kelduá 
um Langshús að Glúmsstöðum. 

Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphérað:vegi austan brúar á Kelduárkvísl að 
Víðivöllum fremri. 
Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um Þbrýr á 

Geitdalsá og Múlaá á Ansturlandsveg sunnan Jóku. 

Múlavegur syðri: Af Skriðdalsveri við Múlabrú að Birkihlíð. 
Axarvegur: Af Austurlandsvegi í Víðisróf í Skriðdal um Öxi og á Austurlands- 

veg í Berufjarðarbotni. 
Steinsvaðsvegur: Af Borgarfjarðarvesi segnt Hreimsstöðum um Stóra-Steins- 

vað á Lasarfossveg hjá Fossi. 
Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði um Hjalta- 

stað og Sandbrekku á Borgarfjarðarves sunnan við Unaós. 

Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ássrímsstöðum um Ekru, yfir 
Lagarfljót hjá Fossi á Hróarstunsnvegs. 
Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um Hólaland að Vega- 

mótum við Hvannstóð. 
Desjamýrarvesur: Af Borgarfjarðarvesi í Bakkagerði um brú á Fjarðará að 

heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú. 

Vestdalsevrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi í Seyðisfjarðarkaupstað um Vestdals- 

eyri að Sunnuholti. 

Mióafjarðarvegur: Af Norðfjarðs:vegi nálæst Köldukvíslarbrú um Mjóafjarð- 

arheiði og norðurströnd Mjóafjarðar að Brekku. 

Helgustaðavesur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkaupstað að Stóru-Breiðu- 

vík. 

Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár áð Hólagerði.
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Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Austurlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal að 

vegamótum við brú á Norðurdalsá 

Breiðdalsvegur: Af Austurlandsvegi innan Ásunnarstaða yfir Breiðdalsá hjá 

Flögu um Randversstaði á Austurlandsveg sunnan Breiðdalsárbrúar, 

Hoffellsvegur: Af Austurlandsvegi vestan Hoffellsárbrúar að vegamótum Mið- 

fells. 
Bauðabergsvegur: Af Auslurlandsvegi austan Djúpár að vegamótum að Holta- 
seli. 

3.2. FLOKKUN ÞJÓÐVEGA SKV. 3.1. Í UNDIRFLOKKA 

3.2.1. Hraðbrautir Á og B 

Suðurlandsvegur: 

Akureyjarvegur í Landevjum--Revkjavíl:. 

Gaulverjabæjarvegur: 

Stokkseyri — Eyrarbakkavegur. 

Eyrarbakkavegur. 

Biskupstungnabraut: 

Suðurlandsvegur —- Minni-Borg. 

Þingvallavegur: 

Stardalsvegur — Vesturlandsvegur. 

Þorlákshafnarvegur: 

Þrengslavegur Þorlákshöfn. 

Þrengslavegur. 

Hafnarfjarðarvegur. 

Reykjanesbraut. 

Grindavíkurvegur. 

Hafnavegur: 

Reykjanesbraut — Keflavikurflugvöllss: 

Garðskagavegur: 

Reykjanesbraut — Gerðar. 

Vífilsstaðavegur. 

Bessastaðavegur: 

Hafnarfjarðarvegur -- Álftanesvegur. 

Vesturlandsvegur: 

Reykjavik — Vestfjarðavegur. 

Akranesvegur. 

Vestfjarðavegur: 

Djúpvegur — Hnífsdalur. 

Djúpvegur: 

Flugvöllur — Vestfjarðavegur.
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Norðurlandsvegur: 

Hólmavíkurvegur — Skagastrandarvegur, Skagafjarðarvegur — Siglufjarðar- 
vegur, Laugaland á Þelamörk — Grenivíkurvegur. 

Hvammstangavegur. 

Sauðárkróksbraut: 

Norðurlandsvegur — Sauðárkrókur. 

Ólafsfjarðarvegur: 

Norðurlandsvegur -- Hjalteyrarvegur. 

Evjafjarðarbraut vestri: 

Norðurlandsvegur — nyrðri vegamót Kristnesvegar. 

Norðausturvegur: 

Mývatnsvegur -—- Húsavík. 

Austurlandsvegur: 

Upphéraðsvegur — Norðfjarðarvegur. 

Norðfjarðarvegur: 

Austurlandsvegur — Seyðisfjarðarvegur. 

Hafnarvegur. 

3.2.2. Þjóðbrautir. 

Suðurlandsvegur: 

Sýslumörk Skeiðarársandi — Akureyjarvegur. 

Skeiðavegur. 

Skálholtsvegur. 

Biskupstungnabraut: 

Minni-Borg — Skálholtsvegur. 

Þingvallavegur: 

Biskupstungnabraut — vegamót við Stardal. 

Garðskagavegur: 

Garður — Sandgerði. 

Vesturlandsvegur: 

Vestfjarðavegur — Hólmavikurvegur. 

Hvítárvallavegur. 

Ólafsvíkurvegur: 

Vesturlandsvegur — Ólafsvík. 

Heydalsvegur. 

Stykkishólmsvegur: 

Snæfellsnessvegur — Stykkishólmur. 

Snæfellsnessvegur. 

Útnesvegur: 
Hellissandur — Ólafsvík.
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Vestfjarðavegur: 

Vesturlandsvegur — Djúpvegur við Ísafjörð og Hnífsdalur — Bolungarvík. 

Barðastrandarvegur. 

Hólmavíkurvegur. 

Norðurlandsvegur: 

Skagastrandarvegur — Skagafjarðarvegur, Siglufjarðarvegur — Laugaland á 

Þelamörk, Grenivíkurvegur — sýslumörk á Biskupshálsi. 

Sauðárkróksbraut: 

Sauðárkrókur —— Siglufjarðarvegur. 

Siglufjarðarvegur. 

Ólafsfjarðarvegur: 
Hjalteyrarvegur — Siglufjarðarvegur. 

Norðausturvegur: 

Norðurlandsvegur — Mývatnsvegur og Húsavík — Austurlandsvegur. 

Aðaldalsvegur. 

Austurlandsvegur: 

Sý:lumörk á Biskupshálsi —- Upphéraðsvegur og Norðfjarðarvegur — sýslumörk 
á Skeiðarársandi. 

Norðfjarðarvegur: 

Seyðisfjarðarvegur — Neskaupstaður. 

Suðurfjarðavegur. 

3.2.3. Aðrir þjóðvegir ern landsbrautir. 

3.3. AÐALFJALLVEGIR. 

3.8.1. Kaldadalsvegur (40 km): 

Af Uxahryggjavegi (52) í Brunnum um Kaldadal á Hálsasveitarveg (518) hjá 

Húsafelli. 

3.3.2. Kjalvegur (165 km): 

Af Biskupstungnabraut (35) hjá Gullfossi um Hvítanes, Hveravelli á Kjalveg 
(732) hjá Eiðsstöðum í Blöndudal. 

3.3.3. Fjallabaksvegur nyrðri (80 km): 

Af Þjórsárdalsvegi (32) við Sigöldu yfir Jökulgilskvísl hjá Landmannalaug- 
um, Eldgjá og Skaftártungu á Búlandsveg (208) hjá Búlandi. 

3.3.4. Sprengisandsleið (536 km): 

Af Þjórsárdalsvegi við Sigölduvirkjun vestan Þórisvatns um Þveröldu, Tómas- 
arhaga hjá Fjórðungsvatni um Hólafjall á Sölvadalsveg (827) hjá Þormóðsstöðum í 

Eyjafirði (189 km).
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Álma norðan Fjórðungsvatns um Laugarfell yfir brú á Jökulsá eystri á Austari- 
Bug á Skagafjarðarveg (752) hjá Giljum (75 km). 

Alma norðan Fjórðungsvatns um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri (842) hjá 
Mýri í Bárðardal (76 km). 

Álma úr 'Tómasarhaga um Urðarháls yfir Jökulsá hjá Upptyppingum austan í 
Þríhyrningsfjallgarði á Jökuldalsveg (923) hjá Brú á Jökuldal (196 km). 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Komi til frekari fjáröflunar til vegaframkvæmda á árinu 1975 skal því fjár- 
magni varið til framkvæmda með samþykki fjárveitinganefndar. 

Samgönguráðuneytið, 16. júní 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 0 
Ólafur S. Valdimarsson. 

  

Stjórnartíðindi A 15, nr. 66—67. Útgáfudagur 31. júlí 1975.
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29. júlí 1975. 171 Nr. 68. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunnar. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að vegna fyrirhugaðrar útfærslu 

íslensku fiskveiðilandhelginnar í 200 mílur þann 15. október n. k., beri brýna 
nauðsyn til að efla Landhelgisgæsluna að tækjakosti, svo tryggja megi við- 
unandi eftirlit með veiðiskipum innan hinnar nýju fiskveiðilandhelgi. 

Jafnframt hefur fjármálaráðherra tjáð mér, að ríkisstjórnin hafi sam- 
þykkt að stofna til kaupa á nýrri flugvél í Hollandi til eflingar Landhelgis- 
gæslunni, svo og að láta framkvæma endurbætur á varðskipinu Óðni, og að 
taka þurfi lán til þessara framkvæmda, að hluta til erlendis. 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni heimilast að taka lán allt að 450 milljónir króna vegna kaupa 

á gæsluflugvél fyrir Landhelgisgæsluna, og allt að 140 milljónir króna vegna endurbóta 
á varðskipinu Öðni og verða lánin að hluta til tekin erlendis. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 29. júlí 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

28. júlí 1975. . Nr. 69. 
AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, fer 30. júlí n.k. í embættiserindum til 
útlanda. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Forsætisráðuneytið, 28. júlí 1975. 

Geir Hallgrímsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 
  

Stjórnartíðindi A 16, nr. 68—69. Útgáfudagur 31. júlí 1975. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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Endurprentað blað.
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Nr. 70. 172 11. ágúst 1975. 

AUGLÝSING 

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

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

Í forsætisráðuneytinu, 11. ágúst 1975. 

Geir Hallgrímsson. 
  
Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 71. . 16. september 1975. 

FORSETABREF 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar fóstudaginn 10. október 1975. 

ForsETr ÍstanDs 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma 
saman til fundar föstudaginn 10. október 1975. 

Um leið og ég hirti 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 Reykjavík, 16. september 1975. 

Kristján Eldjárn.   
Geir Hallgrímsson. 

  

Stjórnartíðindi A 17, nr. 70—-71. Útgáfudagur 8. október 1975. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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14. október 1975. 173 Nr. 72. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 102 27. desember 1973, um veiðar með 

botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna: „nr. 189 14. júlí 1972“ í 1. málsgrein 1. gr. laganna komi orðin: 

nr. 299 15. júlí 1976. 

2. gr. 
Jafnan þar sem orðin „nr. 189/1972“ koma fyrir í 2. og 4. gr. laganna komi 

í staðinn orðin: nr. 299/1975. 

3. gr. 
Töluröðð grunnlínupunkta í 2. og 4. gr. laganna skal breytt í samræmi við 1. 

gr. reglugerðar nr. 299/1975. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 15. október 1975. 

Gjört í Reykjavík, 14. október 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthias Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi A 18, nr. 72. Útgáfudagur 14. október 1975. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 738. 174 5. desember 1975. 

LÖG 

um viðauka við lög nr. 102 27. desember 1973 um veiðar með botnvörpu, 

flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni, sbr. lög nr. 14 26. mars 

1974 og lög nr. 72 14. október 1975. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Við lögin bætist svo hljóðandi 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Meðan í gildi er samkomulag milli Íslands og Sambandslýðveldisins Þýska- 

lands um veiðar þýskra togara innan fiskveiðilandhelgi, dags. 28. nóvember 1975, 
skulu brot gegn ákvæðum samkomulagsins af hálfu þeirra þýsku veiðiskipa, sem 
tilgreind eru á skrá, sem er fylgiskjal með samkomulaginu, og heimilaðar eru 
veiðar á umsömdum svæðum í fiskveiðilandhelginni, varða þeim viðurlögum, að 
veiðiskip, sem brotlegt hefur orðið við ákvæði samkomulagsins, skal fellt niður af 
fyrrnefndri skrá, og missir þar með rétt til að stunda veiðar samkvæmt ákvæði sam- 
komulagsins. 

Dómsmálaráðuneytið tekur ákvörðun um þá framkvæmd samkomulagsins, er 
það hefur fengið sögn í hendur frá Landhelgissæslunni. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 

Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíðindi A 19, nr. 73. Útgáfudagur 5. desember 1975. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Sá. desember 1975. 175 Nr. 74. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launaskatt. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir 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. 10/1924) orðist svo: 

Leggja skal á launagreiðendur almennan launaskatt að fjárhæð 3%% af greidd- 
um vinnulaunum og hvers konar atvinnutekjum, öðrum en tekjum sjómanna á ís- 

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- 
, 2 

fjárframlag og 1 % rennur í ríkissjóð. 

2. gr. 
10. gr. laganna orðist svo: 

Byggsingarsjóður 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 1976 og gilda til loka þess árs. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Á. Mathiesen. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 70. 176 23. desember 1975. 

LÖG 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

ForseTi ÍsLanDs 
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 1976 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 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 0 

Matthias Á. Mathiesen. 

Nr. 76. . 23. desember 1975. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, sbr. lög nr. 7/1963, 

lög nr. 76/1967, lög nr. 10/1974 og lög nr. 85/1974. 

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

Þþykki minu: 

1. gr. 
1. gr. laganna (sbr. 7. gr. laga nr. 10/1974) orðist svo: 
Greiða skal í ríkissjóð söluskatt af innlendum viðskiptum og innfluttum vör- 

um til eigin neyslu eða nota innflytjenda eins og nánar er mælt fyrir um í lögum 
þessum. 

Ríkissjóður greiðir Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 8% — átta af hundraði — skatts 
þess sem um ræðir í 1. mgr. 

Auk skatts þess, sem um ræðir í Í. mgr., skal greiða í ríkissjóð söluskattsauka 

og gilda ákvæði II. og IV. kafla laga þessara um söluskattsaukann.



25. desember 1975. 177 Nr. 76. 

2. gr. 
Af andvirði seldrar vöru og verðmæta, endurgjaldi fyrir hvers konar starfsemi 

og þjónustu, úttekt til eigin nota og innfluttum vörum til eigin neyslu eða nola 
innflytjenda skal greiða 18% — átján af hundraði — söluskatt og auk þess 1% —- 
einn af hundraði — söluskattsauka eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Gjört að Bessastöðum, 23. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S.) nn 

Matthías Á. Mathiesen. 

23. desember 1975. Nr. 71. 

LÖG 

um sérstakt tímabundið vörugjald. 

Forseti Ístanns 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald, skal gjaldið vera 12% á tímabilinu 

17. júlí 1975 til 31. desember 1975, 10% á tímabilinu Í. janúar 1976 til #1. ágúst 

1976 og 6% á tímabilinu 1. september 1976 til 31. desember 1976 og greiðist af eftir- 

greindum vöruflokkum. 

Tollskrárnúmer: 

01.06.29 08.12.02 11.02.23 12.01.70 

03.01.01 08.12.03 11.02.29 12.01.80 

04.06.00 08.12.09 11.02.30 12.02.00 

04.07.00 08.13.00 11.03.01 12.04.00 

05.13.00 09.03.00 11.03.09 12.08.00 

06.02.01 09.04.00 11.04.00 12.09.00 

06.02.09 09.05.00 11.05.01 12.10.00 

06.04.01 09.06.00 11.05.09 13.03.03 

06.04.09 09.07.00 11.06.09 17.01.10 

07.02.00 09.08.00 11.08.01 17.01.21 

07.03.00 09.09.00 11.08.02 17.01.22 

07.04.00 09.10.00 11.08.03 17.01.23 

07.06.00 11.01.11 11.08.09 17.01.24 

08.01.40 11.01.12 11.09.00 17.01.25 

08.03.20 11.01.23 12.01.10 17.01.26 

08.04.21 11.01.24 12.01.20 17.02.01 

08.04.22 11.01.25 12.01.30 17.02.02 

08.10.00 11.01.26 12.01.40 17.02.03 

08.11.00 11.02.10 12.01.50 17.02.09 

08.12.01 11.02.22 12.01.60 17.03.09



Nr. 77. 

Tollskrárnúmer: 

17.04.01 
17.04.03 
17.04.04 
17.04.05 
17.04.09 
17.05.00 
18.06.09 
19.02.09 
19.03.00 
19.04.01 
19.04.09 
19.05.00 
19.08.00 
(Þó aðeins sæl- 

sæti og súkku- 
laðikex, sem 

yfirleitt er selt 
í stykkjatölu til 
neytenda.) 

20.01.00 
20.02.02 
20.02.09 
20.03.00 
20.04.00 
20.05.00 
20.06.00 
20.07.01 
20.07.09 
21.05.01 
21.07.05 
21.07.06 
21.07.07 
21.07.08 
21.07.09 
22.01.01 
22.02.00 
22.03.00 
22.10.00 
25.01.01 
25.02.00 
25.04.00 
25.10.00 
25.12.09 
25.14.00 
25.15.00 
25.19.00 
25.24.00 
25.29.00 
25.30.00 
25.31.00 
25.32.00 
27.08.20 

27.10.71 
27.11.01 
27.11.09 
21.14.10 
27.14.20 
27.15.00 
27.16.00 
29.04.21 
30.01.00 
30.02.00 
30.03.01 
30.03.09 
30.05.00 
32.10.00 
32.13.20 
33.06.02 
33.06.04 
33.06.06 
38.06.08 
33.06.19 
34.05.03 
34.05.09 
34.07.00 
35.03.09 
36.01.00 
36.02.00 
36.03.00 
36.04.00 
36.07.00 
36.08.00 
37.01.09 
37.02.02 
37.02.09 
37.03.00 
37.04.00 
37.05.01 
37.05.09 
37.06.00 
38.11.00 
38.14.00 
38.17.00 
38.19.11 
38.19.12 
38.19.15 
39.01.01 
39.01.09 
39.02.92 
39.02.99 
39.03.29 
39.04.09 
39.05.09 
39.06.09 

39.07.34 
39.07.36 
39.07.63 
39.07.67 
39.07.71 
39.07.73 
40.05.09 
40.08.09 
40.09.01 
40.09.09 
40.11.01 
40.11.02 
40.11.09 
40.12.00 
40.13.01 
40.14.04 
40.14.05 
40.14.06 
40.14.07 
40.14.08 
40.14.19 
40.16.09 
41.06.00 
41.07.00 
41.08.00 
41.10.00 
42.03.03 
42.05.03 
42.06.00 
44.02.00 
44.03.52 
44.03.59 
44.04.10 
44.04.20 
44.05.19 
44.09.09 
44.10.00 
44.11.00 
44.13.11 
44.13.19 
44.13.29 
44.16.00 
44.17.00 
44.22.09 
44.25.09 
44.28.99 
45.01.00 
45.02.00 
45.03.09 
45.04.02 
45.04.03 
45.04.09 

23. desember 1975. 

46.01.00 
46.02.02 
46.02.09 
46.03.09 
48.01.40 
48.07.86 
48.07.87 
48.07.93 
48.07.94 
48.07.99 
48.08.00 
48.10.00 
48.11.00 
48.12.00 
48.13.00 
48.14.01 
48.14.02 
48.14.03 
48.14.09 
48.15.01 
48.15.02 
48.15.03 
48.15.05 
48.15.09 
48.21.01 
48.21.02 
48.21.04 
48.21.19 
55.03.01 
58.01.00 
58.02.01 
58.02.09 
59.02.02 
59.06.02 
59.06.09 
59.08.03 
59.09.02 
59.11.02 
59.11.09 
59.15.00 
59.16.00 
59.17.00 
62.05.01 
62.05.04 
62.05.05 
62.05.06 
62.05.07 
62.05.08 
64.01.09 
64.05.01 
64.06.00 
65.01.00



23. desember 1975. 

Tollskrárnúmer: 

65.02.00 
65.04.00 

65.06.09 

65.07.00 
66.01.00 

66.02.00 

66.03.00 

67.01.00 

67.02.00 

67.03.00 

67.04.00 

67.05.00 
68.03.00 

68.04.00 

68.05.00 

68.06.00 

68.08.09 

68.09.00 

68.10.01 

68.10.09 
68.12.01 
68.12.02 

68.12.09 

68.13.01 

68.13.09 

68.14.00 

68.16.01 

68.16.09 

69.04.00 

69.05.00 
69.07.00 

69.08.00 

69.09.00 

69.10.00 
69.11.00 

69.12.00 

69.14.00 

70.11.00 

70.12.00 

70.13.00 

70.14.02 

70.14.03 

70.14.09 

70.15.00 

70.16.00 

10.17.09 

70.18.00 

70.19.00 
70.20.20 
70.20.32 

70.20.39 

70.21.09 

71.13.01 
11.13.09 
71.14.01 
71.14.09 
11.15.00 
13.10.12 
73.10.13 
73.10.21 
73.13.51 
13.16.20 
13.17.00 
73.18.29 
13.18.32 
13.18.39 
73.20.00 
73.23.02 
73.24.00 
73.25.01 
73.25.09 
13.26.00 
73.27.01 
13.27.02 
73.29.02 
13.29.09 
13.32.00 
13.33.00 
73.84.00 
13.35.00 
13.36.01 
73.36.02 
13.36.03 
73.36.09 
18.38.11 
73.38.19 
73.38.23 
13.38.29 
13.39.01 
13.39.09 
73.40.43 
73.40.46 
13.40.59 
14.05.09 
14.07.09 
74.08.00 
74.10.00 
74.13.00 
74.15.00 
74.16.00 
74.17.00 
74.18.01 
74.18.09 
74.19.02 
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74.19.03 
14.19.09 
75.04.00 
75.06.02 
15.06.03 
15.06.09 
16.03.01 
76.04.00 
16.06.09 
16.07.00 
76.10.01 
76.11.00 
16.12.00 
76.13.01 
16.13.02 
16.15.01 
76.15.02 
16.16.03 
76.16.04 
76.16.19 
71.02.00 
77.03.00 
71.04.00 
18.04.09 
78.05.00 
78.06.02 
78.06.09 
79.04.00 
79.05.00 
79.06.01 
79.06.02 
79.06.03 
79.06.09 
80.05.00 
80.06.02 
80.06.09 
82.01.09 
82.08.00 
82.09.01 
82.09.09 
82.10.00 
82.11.01 
82.11.09 
82.12.01 
82.12.09 
82.13.01 
82.13.09 
82.14.00 
82.15.00 
83.01.01 
83.01.02 
83.01.05 

83.01.09 
83.02.03 
83.02.09 
83.03.09 
83.04.00 
83.05.09 
83.06.00 
83.08.00 
83.10.00 
83.11.00 
83.13.04 
83.13.09 
84.01.00 
84.02.00 
84.06.21 
84.06.23 
84.06.24 
84.06.29 
84.08.21 
84.08.29 
84.08.31 
84.08.39 

84.09.00 
84.10.01 
84.10.04 
84.10.06 
84.10.09 
84.11.09 
84.12.00 
84.13.09 
84.15.11 
84.15.20 
84.15.31 

84.15.39 
84.17.20 
84.18.21 
84.18.22 
84.18.24 
84.18.25 
84.18.29 
84.19.01 
84.19.02 
84.19.03 
84.22.03 
84.22.04 
84.22.09 
84.23.01 
84.23.02 
84.23.03 
84.23.04 
84.23.09 

Nr. 7.
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Tollskrárnúmer: 

84.25.01 
84.40.12 
84.40.14 
84.40.19 
84.40.21 
84.40.29 
84.51.01 
84.51.09 
84.52.01 
84.52.02 
84.52.03 
84.52.09 
84.53.00 
84.54.01 
84.54.09 
84.55.01 
84.55.02 
84.55.09 
84.56.01 
84.56.09 
84.58.00 
84.59.24 
84.59.26 
84.59.29 
84.61.09 
84.62.00 
84.63.03 
84.63.09 
84.64.00 
84.65.09 
85.01.05 
85.01.06 
85.01.09 
85.02.00 
85.03.09 
85.05.00 
85.06.01 
85.06.02 
85.06.03 
85.06.04 
85.06.09 
85.07.02 

85.07.03 
85.07.04 
85.07.09 
85.08.00 
85.09.00 
85.10.09 
85.12.01 

85.12.02 
85.12.03 

85.12.04 
85.12.05 
85.12.06 
85.12.07 

85.12.09 
85.13.00 
85.14.00 
85.15.11 
85.15.12 
85.15.21 
85.15.22 
85.15.23 
85.15.32 
85.15.39 
85.16.00 
85.17.01 
85.17.09 
85.19.03 
85.19.05 
85.19.07 
85.19.09 
85.20.00 
85.21.01 
85.21.09 
85.22.20 
85.23.01 
85.23.09 
85.25.00 
85.26.00 
85.27.00 
85.28.00 
87.01.12 
87.01.19 
87.02.32 
87.04.10 
87.04.21 
87.04.22 
87.04.29 
87.06.09 
87.07.00 
87.09.00 
87.10.00 
87.12.10 
87.12.20 
87.13.02 
87.14.01 
87.14.03 
87.14.09 
90.01.01 
90.01.09 
90.03.00 
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90.04.09 
90.05.00 
90.06.00 
90.07.04 
90.07.09 
90.08.01 
90.08.09 
90.09.01 
90.09.09 
90.10.02 
90.10.09 
90.11.00 
90.12.00 
90.13.00 
90.14.09 
90.16.00 
90.17.10 
90.17.20 
90.18.00 
90.20.00 
90.21.00 
90.23.01 
90.23.02 
90.23.03 
90.23.09 
90.24.01 
90.24.09 
90.25.00 
90.26.10 
90.26.21 
90.26.29 
90.27.09 
90.28.09 
90.29.09 
91.01,00 
91.02.00 
91.03.00 
91.04.00 
91.05.00 
91.06.00 
91.07.00 
91.08.00 
91.09.00 
91.10.00 
91.11.00 
92.01.00 
92.02.00 
92.03.09 
92.04.01 
92.04.09 
92.05.00 

23. desember 1975. 

92.06.00 
92.07.01 
92.07.09 
92.08.00 
92.09.00 
92.10.00 
92.11.01 
92.11.02 
92.11.09 
92.12.01 
92.12.03 
92.12.09 
92.13.01 
92.13.09 
93.01.00 
93.02.00 
93.03.00 
93.04.03 
93.04.09 
93.05.00 
93.06.10 
93.06.20 
93.07.10 
93.07.22 
93.07.29 
94.01.01 
94.01.02 
94.02.00 
95.01.00 
95.02.00 
95.03.00 
95.04.00 
95.05.00 
95.06.00 
95.07.00 
95.08.09 
96.02.02 
96.02.04 
96.04.00 
96.05.00 
96.06.00 
97.04.01 
97.04.02 
97.04.09 
97.05.00 
97.06.01 
97.06.02 
97.06.09 
97.07.01 
97.08.00 
98.03.00
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Tollskrárnúmer: 

98.04.00 98.06.09 98.10.00 98.15.00 
98.05.00 98.08.00 98.11.00 98.16.00 
98.06.01 98.09.00 98.14.00 99.06.00 

2. gr. 
Hið sérstaka vörugjald skv. 1. gr. skal lagt á verksmiðjuverð innlendrar fram- 

leiðsluvöru og innfluttrar vöru, sem fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér 
á landi, og á tollverð innfluttrar vöru að viðbættum aðflutningsgjöldum. Við vöru- 
flokkun til gjaldskyldu skal fylgt flokkunarreglum tollskrárlaga nr. 6/1974. 

Um hið sérstaka vörugjald skv. 1. gr. skulu gilda, eftir því sem við geta átt, 
ákvæði eftirfarandi laga og reglugerða: 

a. Að því er tekur til innlendrar framleiðslu skulu gilda ákvæði laga nr. 10/1960 
um söluskatt með áorðnum breytingum og reglugerða settra skv. þeim. 

b. Að því er tekur til innfluttrar vöru skulu gilda ákvæði laga nr. 6/1974 um 
tollskrá o. fl. og laga nr. 59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit. 

Við skil í ríkissjóð á hinu sérstaka vörugjaldi af innlendri framleiðslu er 
heimilt að draga frá innheimtu gjaldi af sölu það sérstaka vörugjald, sem fram- 
leiðandi hefur sannanlega greitt við kaup á hráefnum og efnivörum til hinnar gjald- 
skyldu framleiðslu. 

ð. gr. 
Hið sérstaka vörugjald skal greitt af sölu innlendrar framleiðslu frá og með 

17. júlí 1975 að telja og af innfluttum vörum, sem teknar eru til tollmeðferðar frá 
og með 17. júlí 1975. Hafi innflytjandi fyrir 17. júlí 1975 afhent til tollmeðferðar 
skjöl, sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi 
vöru þegar í stað, skal varan afgreidd án greiðslu hins sérstaka vörugjalds skv. 1. 
gr., en þó því aðeins að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 27. júlí 1975. Skulu lækkanir 
á gjaldinu hinn 1. janúar 1976 og 1. september 1976 á sama hátt miðaðar við sölu 
frá og með greindum dagsetningum ef um innlenda framleiðslu er að ræða og töku 
til tollmeðferðar frá og með greindum dagsetningum sé um innfluttar vörur að 
ræða. 

Sérstakt vörugjald skal einnig greiða af vörum, sem afhentar hafa verið inn- 
flytjendum með leyfi tollyfirvalda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, 
sbr. 21. gr. tollskrárlaga, nema fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað innan tveggja 
mánaða frá gildistöku þessara laga. Eigi skal greiða sérstakt vörugjald við tollaf- 
greiðslu af þeim vörum, sem undanþegnar hafa verið tolli skv. heimildum í 3. gr. 
tollskrárlaga, heimild í 21. gr. laga nr. 11/1975, eða heimildum í sérstökum lögum. 

. 4. gr. 
Óheimilt er að hækka vegna álagningar hins sérstaka vörugjalds verð á birgðum 

vöru, sem sérstakt vörugjald hefur ekki verið greitt af. 
Ákvæði laga um verðlagsmál nr. 54/1960 um refsingar og viðurlög skulu gilda 

um brot gegn ákvæðum þessarar greinar eftir því sem við á. 

5. gr. 
. Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um tilkynningaskyldu, gjaldstofn, 

gjaldskyldu, gjalddaga og aðra framkvæmd laga þessara. Ráðherra er heimilt að
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undanþiggja einstakar vörutegundir gjaldskyldu til þess að tryggja samræmda og 

greiða framkvæmd laganna, ef sérstakar, brýnar ástæður eru til. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. desember 1976. 

Gjört að Bessastöðum, 23. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 78. . 23. desember 1975. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 79 frá 6. sept. 1974, um fjáröflun til vegagerðar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
5. gr. laganna orðist svo: 

Af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en bensin, skal frá og með árinu 1976 
greiða árlega þungaskatt til ríkissjóðs svo sem hér segir: 

Fyrir bifreiðar, sem eru allt að 2000 kg að eiginþyngd, skal greiða fast árgjald 
— 70 000 kr. Sé eiginþyngd bifreiðar 2000 kg eða meiri, en bifreiðin er jafnframt 
minni en 4000 kg að leyfðri heildarþyngd, skal gjaldið hækka um 4000 kr. fyrir 
hver byrjuð 200 kg sem eiginþyngd bifreiðarinnar er meiri en 2000 kg. 

Af bifreiðum, sem ekið er gegn gjaldi samkvæmt löggiltum mælum, skal ár- 

gjaldið vera 30% hærra en að framan greinir. 
Bensíngjald skv. 1. gr. og árgjald þungaskatts skv. þessari grein skulu vera 

grunntaxtar. Ráðherra er heimilt að hækka gjöld þessi allt að því að þau hækki í 
réttu hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á vísitölu byggingarkostnaðar, 
sbr. lög nr. 25 frá 24. apríl 1957. Grunntaxtar bensingjalds og árgjalds þungaskatts 
eru miðaðir við vísitölu eins og hún var 1. júlí 1975, þ.e. 1881 stig. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Gjört að Bessastöðum, 23. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn - 

Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 

um aukatekjur ríkissjóðs. 

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

Þykki mínu: 

I KAFLI 
s 

Dómsmálagjöld í einkamálum. 

1. gr. 
Eftirtalin dómsmálagjöld skulu greidd samkvæmt reglugerð er dómsmálaráð- 

herra setur: 

1. Gjald fyrir áritun eða útgáfu stefnu. 
2. Gjald fyrir þingfestingu. 
3. Gjald fyrir vitnaleiðslu. 
4. Gjald fyrir úrskurð undir rekstri máls. 
5. Gjald fyrir dómkvaðningu. 

6. Gjald fyrir staðfestingu dómsgerða. 
7. Kærugjald (fyrir kæru til Hæstaréttar). 
8. Gjald fyrir sjóferðapróf. 
9. Utivistargjald (fyrir Hæstarétti). 

Í barnsfaðernismálum, málum um innheimtu vinnulauna og kjörckrármálum 
skal engin réttargjöld greiða. Í gjafsóknarmálum skal gjafsóknarhafi engin réttar- 
gjöld greiða. 

II. KAFLI 

Gjöld fyrir fógetagerðir. 

2. gr. 
Fyrir fjárnáms-, lögtaks-, löggeymslu- og kyrrsetningargerð, svo og lögbann, 

sem fram fer á fjármunum — en til fjármuna telst eigi aðeins lausafé og fasteignir 
heldur og <kuldakröfur á hendur öðrum mönnum og önnur þau fjárréttindi sem 
greinir í 3. kafla laga frá 4. nóv. 1887, um aðför — skal greiða: 

Þegar fjárhæðin er 50 000 kr. eða minni 1000 kr. og síðan 100 kr. í viðbót fyrir 
hver tíu þúsund eða brot úr þeirri fjárhæð sem fram yfir er. 

3. gr. 
Fyrir aðrar fógetagerðir skal greiða gjald er dómsmálaráðherra ákveður með 

reglugerð. Fyrir lausnargerðir skal þó greiða gjald eftir 2. gr. þegar fé er með henni 
laust látið. 

sj
e 

4. gr. 
Nú er aðfarar beiðst hjá einum og sama manni eftir fleiri dómum en einum, 

sáttum eða þinglýstum veðbréfum og skal þá gjaldið greitt fyrir hverja þeirra um 
sig. 

Þegar fjárnáms er beiðst eftir sama dómi, sátt eða veðbréfi hjá fleirum en einum 
skal gerð fara fram hjá hverjum þeirra og greiða gjald fyrir hverja gerð. Þetta gildir 
Þó eigi ef hlutaðeigendur eiga muni í sameiningu, er fjárnám er gert í. Eigi skal 
heimta hærra gjald þótt munir þeir, sem fjárnámi eru teknir, séu eigi allir á sama 
stað né í sama lögsagnarumdæmi.
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5. gr. 

Ef hægt er að ákveða gjaldið fyrirfram skal greiða fógeta það áður en hann byrjar 

gerðina, þá er hann krefst þess. Gjaldið er eigi afturkræft þótt gerðarbeiðnin sé 

kölluð aftur eða fógeti synji um framgang gerðarinnar, nema svo sé, að hærra gjald 

hafi verið greitt fyrirfram fyrir gerðina en greiða hefði átt er hún var leidd til lykta. 

6. gr. 

Í gjafsóknarmálum og fyrirskipuðum málum, svo og þegar sá beiðist fjárnáms 

er dæmdar hafa verið bætur í opinberu máli, og þegar tekinn er fjárnámi eða lög- 

taki framfærslueyrir, er manni ber að greiða með barni sínu skilgetnu eða óskil- 

getnu, með stjúpbarni, foreldri sínu eða maka, er hann hefur slitið samvistum við 

eða skilið að borði og sæng eða að fullu og öllu, skal því aðeins greiða réttargjald 

að það náist hjá þeim er fyrir fjárnámi eða lögtaki verður, enda sé kröfu gerðar- 

beiðanda áður fullnægt. 
Fyrir að fullnægja dómum í sakamálum, eftir ráðstöfun hins opinbera, skal 

engin gjöld greiða. 

III. KAFLI 

Skiptagjöld. 

7. gr. 

Í öllum þeim búum, sem skiptaráðandi eða skiptaforstjóri án dómsvalds fer 

með, skal greiða skiptagjald 3% af öllum eignum búsins — þar með talin búshelft 

maka — án tillits til skulda er á því hvíla. 
Ekkert gjald skal þó greiða í þeim búum þar sem eigurnar nema minna en 

50 000 kr., að frádregnum útfararkostnaði í dánarbúum. 

8. gr. 

Nú tekur skiptaráðandi bú til skiptameðferðar, en framselur það á fyrsta skipta- 

fundi erfingjum eða öðrum er hlut eiga að máli, og skal þá greiða helming gjalds 

þess er um ræðir Í 7. gr. 

9. gr. 

Þá er skiptaráðendur eða skiptaforstjórar lúka skiptum í búum kemur gjaldið 

í gjalddaga við skiptalok og bera þeir, hver um sig, ábyrgð á greiðslu gjaldsins og 

á því að það sé rétt talið. 
Þegar bú er framselt til erfingjaskipta skal gjaldið greitt um leið og búið er af- 

hent erfingjum. 

10. gr. 

Fyrir að gefa út innköllun til skuldheimtumanna skal greiða gjald er dómsmála- 

ráðherra ákveður með reglugerð. 

IV. KAFLI 

Gjöld fyrir uppboðsgerðir. 

11. gr. 

Þegar seld eru við opinbert uppboð fasteignir, skip og flugvélar, svo og önnur 

fasteignaréttindi, samkvæmt Il. kafla laga um nauðungaruppboð nr. 57 25. maí 1949, 

skal greiða uppboðslaun sem hér segir: 

Af fyrstu 500 000 kr. 20.00.0000... 3% 

Af fjárhæð yfir 500 000 kr. allt að 2500 000 kr. 2% 

Af fjárhæð hærri en 2500 000 kr. .....0.00.... 1%
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12. gr. 
Þegar seld eru við opinbert uppboð önnur verðmæti en í Il. kafla uppboðslaganna 

greinir skal greiða 6%. 

13. gr. 
Gjöld fyrir að semja og gefa út auglýsingu um uppboð, gjöld fyrir árangurs- 

laus uppboð og gjöld vegna uppboðsbeiðna, sem afturkallaðar eru, skulu ákveðin 
af dómsmálaráðherra með reglugerð. Á sama hátt skulu ákveðin gjöld fyrir útgáfu 
afsalsbréfs fyrir fasteign, er seld hefur verið á uppboði, svo og gjöld fyrir undirboðs- 
þing. Fyrir uppboð á óskilafénaði í réttum skal ekkert gjald greiða. 

V. KAFLI 

Gjöld fyrir notarialgerðir, 

14. gr. 
Fyrir víxilafsögn, sem notarius framkvæmir, skal greiða 600 kr. sé fjárhæð 

10 000 kr. eða lægri og síðan 50 kr. til viðbótar fyrir hver tíu þúsund eða brot af 
þeirri fjárhæð. Þó skal gjald fyrir víxilafsögn aldrei vera hærra en 1500 kr. 

15. gr. 
Fyrir aðrar notarialgerðir skal greiða gjald er dómsmálaráðherra ákveður með 

reglugerð. 

VI. KAFLI 

Gjöld fyrir þinglýsingar o. fl. 

16. gr. 
Fyrir að þinglýsa skjölum, sem eru eignarheimild fyrir eða leggja haft á fast- 

eignir, skip eða lausafé, skal gjalda í hlutfalli við fjárhæð þá, er skjalið hljóðar um, 
eins og hér segir: Þegar fjárhæðin er 100 000 kr. eða minni 2000 kr. og síðan 500 
kr. fyrir hver hundrað þúsund eða brot úr þeirri fjárhæð sem umfram er. Af afsölum 
fyrir fasteignum skal gjaldið þó vera 150 kr. af hverjum hundrað þúsundum og 
broti af þeirri fjárhæð umfram fyrstu 100 000 kr. Sama gildir um skráningargjald 
fyrir kaupmála. Fyrir þinglýsingu skjala með veði í framleiðsluvörum sjávarútvegs, 
landbúnaðar eða iðnaðar skal þó eigi greiða nema 940 kr. fyrir hver hundrað þúsund 
eða brot af þeirri fjárhæð umfram fyrstu 100 000 kr. 

Þegar fjárhæð sú, sem skjalið greinir um, er óákveðin og eigi er hægt að ákveða 
verðmætið skal gjalda 2000 kr. Þegar veð er sett fyrir skuldum, er síðar verða 
stofnaðar, <kal ákveðið gjald eftir hæstu fjárhæðinni, sem veðið á að gilda fyrir, og 
skal taka hana fram í skjalinu. 

Nú er fjárhæðin ákveðin í öðru en peningum og skal þá meta verðmætið til 
peningaverðs. 

Nú er árlegt afgjald áskilið um óákveðinn tíma og skal þá gjalda sem fyrir 25 
sinnum hærri fjárhæð. Sé ártal tiltekið skal afgjaldið talið saman fyrir öll árin, en þó 
skal aldrei gjalda af meiru en af afgjaldinu 25-földu. 

Nú er eign seld af hendi án þess að fyrir hana sé greitt andvirði eða henni maka- 
kipt gegn annarri eign og verður þá að tiltaka verð hennar í skjalinu eða rita það 
á skjalið svo að ákveða megi eftir því þinglýsingargjaldið. 

Nú hefur embættismaður ákveðið stimpilskylda fjárhæð kaupsamnings eða af- 
sals og skal þá greiða þinglýsingargjald af þeirri upphæð.
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17. gr. 

Fyrir að þinglýsa skjölum, sem hljóða um efni sem eigi verður metið til ákveðins 

verðs, eða skjölum sem ekki eru afsöl eða haft á fasteignum eða lausafé, skal greiða 

gjald er dómsmálaráðherra ákveður með reglugerð. Á sama hátt skulu ákveðin gjöld 

fyrir áritun um heimildarbrest o. fl. skv. 9. gr. laga nr. 30 7. maí 1928. 

18. gr. 

Fyrir skjöl, sem þinglýst er í fleiri en einu lögsagnarumdæmi, skal greiða fullt 

gjald við fyrstu þinglýsingu en síðan hálft gjald. 

19. gr. 

Fyrir þinglýsingu á skjali, þar sem ríkissjóði er sett veð fyrir innheimtu á 

tekjum hans, skal ekkert greiða. Eigi greiðist heldur gjald fyrir þinglýsingu úrskurða 

um sviptingu sjálfræðis eða fjárræðis né fyrir aflýsingu slíkra úrskurða. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

20. gr. 

Fjármálaráðherra skal með reglugerð ákveða gjöld fyrir hvers konar leyfisbréf, 

skirteini og skráningar, enda sé ákvörðun þess eigi falin öðrum ráðherra með lögum. 

Á sama hátt skal fjármálaráðherra ákveða eftirtalin gjöld: 

1. Gjöld fyrir afgreiðslu vöru- og mannflutningsskipa, er koma frá útlöndum, svo 

og gjöld fyrir að afgreiða útlend fiskiskip. 

9. Gjöld fyrir löggildingu manna til starfa sem veitt eru samkvæmt heimild í lögum 

eða reglugerðum. 
3. Gjöld fyrir borgaralega hjónavígslu. 
4. Gjöld fyrir löggildingu verslunarbóka. 

5. Gjöld fyrir löggildingu leiðarbóka eða véladagbóka. 

6. Gjöld fyrir útnefningu matsmanna. 

7. Gjöld fyrir embættisvottorð. 
8. Gjöld fyrir lögskráningu skipshafna. 

9. Ritlaun fyrir endurrit eða ljósrit er gefin eru út úr embættisbókum og skjala- 

söfnum. 

21. gr. 

Innheimtu gjalda samkvæmt lögum þessum hafa á hendi sýslumenn og bæjar- 

fógetar og hliðstæðir embættismenn, svo og fjármálaráðuneytið. 

22. gr. 

Þegar innheimtumaður afgreiðir skjal, sem gjald er fyrir að gefa út eða rita á, 

ber honum að rita hið greidda gjald á skjalið. 

Gjald fyrir embættisgerð skal skrá í gerðabók er gerð lýkur. 

Ef gjald fyrir eða samkvæmt embættisgerð er eigi skráð í aukatekjubók sam- 

tímis og gerðin fer fram skal innheimtumaður skrá í gerðarbókina hvenær gjaldið 

er innfært í aukatekjubók. 

23. gr. 

Það varðar sektum að gefa rangar skýrslur um þau atriði er máli skipta við 

ákvörðun gjalds samkvæmt lögum þessum enda liggi ekki þyngri refsing við sam- 

kvæmt öðrum lögum.
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24. gr. 

Fjármálaráðuneytið ákveður hvort ríkissjóður skuli greiða gjald samkvæmt 

lögum þessum af gerðum og skjölum er hann varða. 

25. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976. Jafnframt eru úr gildi numin þessi laga- 

ákvæði: 

Lög um aukatekjur ríkissjóðs nr. 104/1965 sbr. lög nr. 23/1971. 

36. gr. laga nr. 42/1903. 
60. gr. laga nr. 77/1921. 
7. gr. laga nr. 12/1923. 
Orðin „1 kr.“ í 2. málsgr. 83. gr. og 3. málsl. 3. málsgr. 83. gr. laga nr. 20/1923. 

44. gr. laga nr. 46/1937. 
2. málsl. 1. málsgr. 9. gr. laga nr. 47/1938. 
2. málsgr. 4. gr. laga nr. 89/1953. 
1. málsgr. 22. gr. laga nr. 53/1963. 
31. gr. laga nr. 21/1966. 
14. gr. laga nr. 41/1968. 
3. málsl. 6. málsgr. 12. gr. laga nr. 82/1969. 
1. málsgr. 26. gr. laga nr. 79/1971. 
Svo eru og úr gildi numin önnur þau lagafyrirmæli er koma í bága við lög þessi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) RN 

Matthías Á. Mathiesen. 

10. desember 1975. j Nr. 80. 

FORSETABREF 

um frestun á fundum Alþingis. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra um- 

boð til þess að fresta um sinn fundum Alþingis 97. löggjafarþingsins, frá 20. 

desember 1975 eða síðar, ef henta þykir, enda verði þingið kvatt til fundar 

á ný eigi síðar en 26. janúar 1975. 

Gjört í Reykjavík, 19. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 0 

Geir Hallgrímsson. 
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LÖG 

23. desember 1975. 

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1973. 

Forseti ÍstanDs 

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

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1973 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 
tölum í þús. kr.: 

  

  

Gjöld: Áætlun: Reikningur: 

00 Æðsta stjórn ríkisins ...........000...000 0... 166 714 216 325 
01 Forsætisráðuneytið .............0.00.. 0000. 194 068 247 849 
02 Menntamálaráðuneytið .............0.00.. 00... 4 020 023 4 238 484 
03 Utanríkisráðuneytið ...............000000.. 00... 277 092 306 324 
04 Landbúnaðarráðuneytið  .........000..000000 00. 930 907 1209 237 
05 Sjávarútvegsráðuneytið ..........00.0.0.0000. 0. 436 502 631 096 
06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ..............0...... 1192 281 1516 227 
07 Félagsmálaráðuneytið .............0.0.0000...0. 805 933 875 352 
08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ............ 7 874 700 8 683 228 
09 Fjármálaráðuneytið ..............0..000..0. 0... 1149 642 1520 939 

10 Samgönguráðuneytið .............00.000. 0000. 2 260 952 2 986 766 
11 Iðnaðarráðuneytið  .............00...0.0. 00... 387 475 475 371 
12 Viðskiptaráðuneytið ................0.00000000 0. 1715 554 2175 073 
13 Hagstofa Íslands ..........0..0.0.0000 0000. 22 432 20 583 
14 Ríkisendurskoðun .............00.00000 00... 22 959 26 553 

Mismunur  ..........0.....2 000 513 OÐ1 — 

Samtals 21 970 325 25 129 413 

Tekjur: Áætlun: Reikningur: 

Íl Skattar (.........0..002000 00 21 748 500 24 584 214 
12 Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, 

fluttar úr B-hluta ríkisreiknings .................... 120 600 73 430 
13 Ýmsar tekjur ..............00.0.0. 0. 101 225 218 782 

Mismunur #................000 00 — 252 987 

Samtals 21 970 325 25 129 413 

Gjört að Bessastöðum, 23. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 
(L. SJ) 

Matthías Á. Mathiesen. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 8/1972 með síðari breytingum, 

um tekjustofna sveitarfélaga. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

1. málsgr. 14. gr. laganna orðist svo: 
Framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga samkvæmt 13. sr. skal greitt mánaðarlega. 

g-liður 8. gr. orðist svo: 
Að greiða árlega 5% af vergum tekjum sjóðsins til Lánasjóðs sveitarfélaga, 

<br. lög nr. 35/1966 og lög nr. 99/1974. 

3. gr. 
Lös þessi öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) uu uu 

Gunnar Thoroddsen. 

24. desember 1975. = Nr. 83. 

LÖG 

um kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Garðahreppur skal vera kaupstaður og sérstakt lögsagnarumdæmi. Nær umdæmið 

yfir allan núverandi Garðahrepp og heitir Garðakaupstaður. Heyrir umdæmið til 
Reykjaneskjördæmis. 

2. gr. 
Sýslumaður Kjósarsýslu og bæjarfógeti Hafnarfjarðar skal jafnframt vera bæjar- 

fógeti kaupstaðarins. 

3. gr. 

Sýslunefnd Kjósarsýslu og bæjarstjórn Garðakaupstaðar skulu semja sín á milli 

um skiptingu þeirra sjóða sem við gildistöku laga þessara eru í eigu eða vörslu Kjósar- 

sýslu. Einnig skulu sömu aðilar semja um fjárskuldbindingar, ábyrgðir og önnur 
þau atriði er þá varða og upp kunna að koma vegna laga þessara.
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Nái þessir aðilar ekki samkomulagi skal félag:málaráðherra 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 1. janúar 1976. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þar til bæjarstjórnarkosningar hafa farið fram síðasta sunnudag í maí 1978 skal 
núverandi hreppsnefnd fara með stjórn kaupstaðarins. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 84. = 24. desember 1975. 

LÖG 

um eignarnámsheimild fyrir Neskaupstað á hluta jarðarinnar Nes 

í Norðfirði með hjáleigunum Bakka og Naustahvammi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Bæjarstjórn Neskaupstaðar er heimilt að taka eignarnámi þann hluta jarðarinnar 

Nes í Norðfirði með hjáleigunum Bakka og Naustahvammi, sem ekki er þegar í eigu 
kaupstaðarins. 

2. gr 
Um framkvæmd eignarnáms skal fara eftir ákvæðum laga nr. 11 6. apríl 1973. 

3. gr. 
Lög þes:1 öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Gunnar Thoroddsen.
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LÖG 

um verðjöfnunargjald raforku. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað „1975“ í 16. gr. 1. 83/1974 kemur: 1976. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Gunnar Thoroddsen. 

24. desember 1975. Nr. 86. 

LÖG 

um kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Njarðvíkurhreppur skal vera kaupstaður og sérstakt lögsagnarumdæmi. Nær 

umdæmið yfir allan núverandi Njarðvíkurhrepp og heitir Njarðvíkurkaupstaður. 

Umdæmi þetta er í Reykjaneskjördæmi. 

2. gr. 
Sýslumaður Gullbringusýslu og bæjarfógeti Keflavíkur skal jafnframt vera ð Ss 5 . 5 

bæjarfógeti kaupstaðarins. 

3. gr. 
Sýslunefnd Gullbringusýslu og bæjarstjórn Njarðvíkurkaupstaðar 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.
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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 1978, 

skal núverandi hreppsnefnd fara með stjórn kaupstaðarins. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 
Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 87. 24. desember 1975. 

LÖG 

um breyting á lögum um Húsnæðismálastofnun ríkisins, nr. 30 12. maí 1970. 

Forserr ÍsLanns 

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

1. gr. 
Aftan við 3. málsgr. 11. gr. laganna komi ný málsgrein svo hljóðandi: 

Nú fullnægir sá, er óskar þess að fá sparifé sitt endurgreitt, ekki skilyrðum 
3. málsgr., og er þá félagsmálaráðherra heimilt að veita leyfi til endurgreiðslu þess, 

ef högum umsækjanda er þannig háttað, að mati ráðherra, að brýna nauðsyn beri 
til að leyfa endurgreiðsluna af félagslegum ástæðum, svo sem ef um er að ræða 
öryrkja, einstæða foreldra eða námsmenn. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 . 

Gunnar Thoroddsen
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LÖG 

um breyting á lögum um Húsnæðismálastofnun ríkisins, nr. 30 12. maí 1970. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
4. mgr. Í. gr. orðist svo: 
Þóknun húsnæðismálastjórnar og laun framkvæmdastjórans greiðast úr Bygg- 

ingarsjóði ríkisins, en annar kostnaður stofnunarinnar úr Byggingarsjóði ríkisins 
og Byggingarsjóði verkamanna í hlutfalli við útlán hvors sjóðsins fyrir sig. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

  (L. S.) ii Í 

Gunnar Thoroddsen. 

31. desember 1975. . Nr. 89. 

LOG 

um heimild til erlendrar lántöku vegna opinberra framkvæmda á árinu 1976. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán að fjárhæð 

allt að 6 655 millj. kr, sem varið skal til framkvæmda í samræmi við ákvæði fjár- 

laga fyrir árið 1976. 

2. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt að endurlána Framkvæmdasjóði allt að 2045 millj. 

kr. á árinu af lánsfé skv. 1. gr. 

ð. Er. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) - . a 

Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna. 

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

Þykki minu: 

1. gr. 
Frestur sá, sem um ræðir í 16. gr. laga nr. 46/1973, um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna, breytist þannig, að Kjaradómur hafi lokið dómsorði á ágreiningsefni 
eigi síðar en 31. janúar 1976. 

2. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. er ríkissáttasemjara heimilt, ef annar hvor aðili óskar 

þess, að leita sálta milli aðila allt til 25. janúar 1976. 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) RN 

Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 91. . 31. desember 1975. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 41 frá 28. apríl 1967, um bátaábyrgðarfélög. 

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

Þþykki mínu: 

1. gr. 
1. mgr. 2. gr. breytist svo: 
Orðin „allt að 100 rúmlestum brúttó að stærð“ falli burt, en í þeirra stað komi 

orðin: 100,49 rúmlestir brúttó að stærð eða minni. 

Aftan við 3. mgr. 2. gr. bætast við orðin: 
—., og samkvæmt þeim skilmálum sem hún setur. 

2. gr. 
3. gr. breytist svo: 
Orðin „Samfleytt um tveggja ára skeið“ falli burt, en í þeirra stað komi orðin: 

í eitt ár.
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3. gr. 
4. mgr. o. gr. orðist svo: 
Í reikningum félaganna skal tilgreina sérstaklega tekjur og gjöld vegna þeirra 

trygginga, sem um ræðir í þessari grein, og skulu þeir vera í samræmi við reglugerð 
um ársreikninga vátryggingarfélaga. 

4. gr. 
Aftan við 7. gr. bætist við: 
—, enda hafi viðtakandi bátaábyrgðarfélag látið skoða skipið strax eftir að því 

barst flutningstilkynning, og samþykkt flutninginn. 
Enn fremur bætist við ny málsgrein svohljóðandi: 

Sé skip, sem tryggt er samkvæmt lögum þessum, svipt haffærisskirteini, skal 
Siglingamálastofnun ríkisins þegar í stað tilkynna það viðkomandi bátaábyrgðar- 
félagi eða Samábyrgðinni. 

5. gr. 
9. gr. laganna orðist svo: 
Stjórn bátaábyrgðarfélags skal skipuð minnst þremur og mest fimm mönnum, 

og skal fjöldi þeirra ákveðinn á aðalfundi. 
Samábyrgðin skipar einn af stjórnarmönnum en hinir eru kosnir á aðalfundi. 

Varamenn skulu valdir á sama hátt. Val stjórnarinnar gildir í tvö ár í senn. 
Aðalfundur ákveður þóknun stjórnarinnar. 
Stjórnin kýs sér formann og varaformann. 
Stjórnarfundi skal halda, þegar formaður telur þess þörf eða þegar tveir stjórnar- 

menn krefjast. Formaður er fundarstjóri, en varaformaðurinn, ef formaður er ekki 
mættur. Stjórnin er ályktunarfær ef meiri hluti stjórnarmanna er mættur, þar á 
meðal formaður eða varaformaður. Meiri hluti atkvæða ræður úrslitum mála. 

Stjórnarmaður má ekki taka þátt í afgreiðslu máls, sem snertir hann sjálfan 
fjárhagslega. 

Stjórnin skal halda fundarbók og skrá í hana allar ákvarðanir sínar. 
Stjórnin hefur æðsta úrskurðarvald í öllum málefnum félagsins innan takmarka 

þessara laga. Hún úrskurðar skaðabótagreiðslur, en þó þarf jafnan samþykki Sam- 
ábyrgðarinnar, ef bótaupphæð nemur 200 000 kr. eða meiru. 

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra fyrir félagið og ákveður starfssvið hans og 
laun. Einnig ræður stjórnin annað starfsfólk eftir því, sem þörf er á. 

6. gr. 
10. gr. laganna orðist svo: 
Reikningar bátaábyrgðarfélaganna skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoð- 

anda og af tveimur endurskoðendum, sem kosnir eru á aðalfundi til tveggja ára í 
senn. Aðalfundur ákveður þóknun kjörinna endurskoðenda. 

Endurskoðendur skulu hafa lokið endurskoðun sinni í síðasta lagi 5 dögum 
fyrir aðalfund, og skulu reikningar viðkomandi félags liggja frammi hjá framkvæmda- 
stjóra eða formanni frá því endurskoðun er lokið og þar til aðalfundur hefst. 

1. gr. 

11. gr. laganna breytist eins og hér greinir: 
Í 1. mgr. breytist orðið „októbermánaðar“ og verður: júnímánaðar. 

4. mgr. orðist svo: 

Atkvæðisrétt á fundum og kjörgengi til stjórnar og annarra trúnaðarstarfa hafa 
allir skipaeigendur eða fulltrúar þeirra, sem eiga skip í frumtryggingu hjá félaginu, 
og skulu þeir hafa eitt atkvæði fyrir hverjar 2 000 000 kr. eða minni upphæð í einu 
skipi, sem þeir hafa tryggt hjá félaginu. 

A 25
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5. mgr. breytist svo: Orðið „sameignarmanni“ falli burt, en í stað þess komi 
orðið: umboðsmanni. 

8. mgr. orðist svo: 

Senda skal ráðuneytinu, Tryggingaeftirlitinu og Samábyrgðinni afrit af árs- 
reikningum félagsins að afloknum aðalfundi ár hvert. 

8. gr. 

12. gr. laganna orðist svo: 

Eignum félaganna má eingöngu verja skv. tilgangi þeirra, og samkvæmt lögum 
um vátryggingarstarfsemi. 

9. gr. 
13. gr. laganna breytist eins og hér greinir: 

6. mgr. orðist svo: 

Sé skipi í einhverju ábótavant, er skoðun fer fram, getur félagið fellt það úr 
tryggingu, og skal bætt úr ágöllum þeim, sem skoðunarmenn telja á skipinu, áður 
en það er tekið í tryggingu á ný. Sé skipið fellt úr tryggingu vegna framangreindra 
orsaka, skal það tilkynnt veðhöfum með 14 daga fyrirvara áður en niðurfelling 
tryggingar tekur gildi. 

8. mgr. orðist svo: 

Skoðunar- og viðgerðarmenn skulu skoða hvert það tjón, sem vátryggt skip 
verður fyrir, áður en viðgerð á skipinu hefst og gefa skriflega sundurliðaða skýrslu 
um tjónið. Þeir skulu síðan fylgjast með viðgerð á skipinu, og að henni lokinni leggja 
fram skriflega matsgjörð á tjóninu og skýrslu um, hvort skipið sé komið í samt lag 
aftur eftir viðgerðina. 

10. gr. 
Í síðasta málslið 14. gr. fellur burt tilvitnun í lög nr. 32 9. janúar 1935, en í 

staðinn kemur: nr. 25/1967 og 66/1963. 

11. gr. 

15. gr. laganna orðist svo: 
Iðgjöld skulu á hverjum tíma ákveðin af ráðherra, að fengnum tillögum Sam- 

ábyrgðarinnar og umsögn Tryggingaeftirlitsins. Samábyrgðin skal hafa samráð við 
bátaábyrgðarfélögin um iðgjaldatillögur. 

12. gr. 

Fyrri málsgrein 21. gr. laganna orðist svo: 

Bátaábyrgðarfélög, sem starfa samkvæmt lögum þessum, eru undanþegin eignar- 
og tekjuskatti til ríkissjóðs og gjöldum til sveitarfélaga, nema fasteignaskatti og 
aðstöðugjaldi samkvæmt V. kafla laga um tekjustofna sveitarfélaga. Þó skulu endur- 
tryggingariðgjöld, sem greidd eru samkvæmt 8. gr., ekki teljast til aðstöðugjalds- 
skyldra útgjalda. 

13. gr. 

Aftan við 22. gr. laganna bætist orðin: 
—, og um:ögn Tryggingaeftirlitsins.
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14. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í lög 

nr. 41 frá 28. apríl 1967 og gefa þau út svo breytt. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

31. desember 1975. = Nr. 92. 

LOG 
PR 

um breyting á lögum nr. 47 frá 28. apríl 1967, um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við e-lið 2. gr. komi nýr liður f. svohljóðandi: 
Aðra fyrirgreiðslu til fiskiskipaútgerðar, sem stofnunin getur í té látið að mati 

stjórnarinnar, Núverandi f.-liður breytist í lið g. 

2. gr. 
5. gr. laganna orðist svo: 
Reikningsár Samábyrgðarinnar er almanaksárið. 
Í reikningum félagsins skulu koma fram tekjur og gjöld í hverri grein trygginga 

fyrir sig, enda skulu þeir vera Í samræmi við þær reglur, sem Tryggingaeftirlitið 
setur. 

Bráðafúatryggingarnar skulu vera sérstök deild í Samábyrgðinni með aðgreindu 
reikningshaldi, og ber aðalsjóður félagsins ekki ábyrgð á skuldbindingum þeirrar 
deildar. 

Reikningarnir skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda, sem ráðherra 
skipar. 

Stjórn Samábyrgðarinnar skal fyrir júnílok ár hvert senda ráðuneytinu og 
Tryggingaeftirlitinu reikninga félagsins fyrir næstliðið ár. 

3. gr. 
Aftan við 1. mgr. bætist nýr málsliður svohljóðandi: 

Til aukafulltrúafundar skal boða ef þrjú eða fleiri bátaábyrgðarfélög óska þess. 

4. gr. 

7. gr. verður 15. gr. undir IIl. kafla, Ýmis ákvæði, en verði að öðru leyti óbreytt. 

5. gr. 

8. gr. verður 7. gr.
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9. gr. verður 8. gr. svohljóðandi: 
Hafi skip eigi fengið haffærisskirteini endurnýjað, er heimilt að fella það úr 

tryggingu eftir að eitt ár er liðið frá því haffærisskírteinið rann út. 
Þegar svo stendur á skal Samábyrgðin segja tryggingu skipsins upp, en tilkynna 

það veðhöfum með 14 daga fyrirvara. 
Fái skipið haffærisskírteini að nýju, skal það tekið í tryggingu að nýju að lokinni 

fúaskoðun. 
Súðbyrt <kip er eigi skylt að vátryggja gegn bráðafúa. 

7. gr. 
10. gr. verður 9. gr. 

8. gr. 
11. gr. verður 10. gr. 

9. gr. 
12. gr. verður 11. gr., en auk þess falla niður: „Skipaskoðun ríkisins“, en í 

staðinn kemur: Siglingamálastofnun ríkisins. 

10. gr. 
13. gr. verður 12. gr og við greinina bætist: —, enda sé skoðunin framkvæmd 

samkvæmt fyrirmælum og undir eftirliti matsmanna Samábyrgðarinnar. 

11. gr. 

14. gr. verður 18. gr. og á eftir 1. mgr. bætist ný málsgrein svohljóðandi: 
Tjón skal talið tilheyra því vátryggingartímabili, þegar viðarsýnishorn þau voru 

tekin, er leiddu til úrskurðar um bráðafúatjón. 

12. gr. 
15. gr. verður 14. gr og orðist svo: 
Ráðherra ákveður iðgjöld í samráði við Samábyrgðina, að fenginni umsögn 

Tryggingaeftirlitsins, og skulu þau ákveðin árlega. 
Iðgjöldin falla í gjalddaga, þegar tryggingin gengur í gildi, og síðan 1. janúar 

ár hvert. 
Iögjöld endurgreiðast ekki, þótt um hafnarlegu eða uppistöðu hlutaðeigandi skips 

sé að ræða. 

13. gr. 

16. gr. flyst óbreytt undir TI. kafla, ýmis ákvæði. 

14. gr. 
Úr 17. gr. 1. mgr. falla rómversku töluliðirnir II. og TIL, en í staðinn kemur: V. 

15. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 

47 frá 28. apríl 1967 og gefa þau út svo breytt. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)
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LÖG 

um vísitölu byggingarkostnaðar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Hagstofa Íslands skal hefja útreikning nýrrar vísitölu byggsingarkostnaðar, sem 

byggð er á niðurstöðum könnunar á byggingarkostnaði í Reykjavík. 
Grunntala þessarar vísitölu skal miðuð við byggingarkostnað í Reykjavík í 

október 1975, og síðan skal hún reiknuð fjórum sinnum á ári, miðað við bygg- 
ingarkostnað í fyrri hluta mánaðanna desember, mars, júní og september, í fyrsta 
sinn Í desember 1975. Við þessa ákvörðun vísitölu byggingarkostnaðar hverju sinni 
skal sleppa broti úr vísitölustigi, hálfu eða minna, en annars hækka í heilt stig. 

2. gr. 
Grunnvísitala í október 1975 skal gilda frá 1. nóvember til desemberloka 1975. 

Eftir það skal hver vísitala, reiknuð samkvæmt síðari málsgr. 1. gr., gilda í 3 mánuði 
frá og með byrjun næsta mánaðar eftir að hún var reiknuð, þ. e. í janúar—-mars, 
april—júní, júlí—september og október--desember ár hvert. 

3. gr. 
Vísitala byggingarkostnaðar samkvæmt lögum nr. 25/1957 skal reiknuð í síðasta 

sinn miðað við verðlag í október 1975. Sú vísitala gildir í 2 mánuði, frá nóvember- 
byrjun til ársloka 1975, og einungis til viðmiðunar við eldri vísitölur (1, október 
1955 == 100). 

4. gr. 
Vísitölur byggingarkostnaðar með grunntölu 100 í október 1975 skulu tengdar 

við fyrri vísitölur sem hér segir: Fyrr greindar vísitölur eins og þær eru með 2 
aukastöfum skulu margfaldaðar með októbervísitölu 1975 (1. október 1955 == 100), 
og síðan deilt með 100. Sú útkoma, sem þá fæst, skal sléttuð með því, að sleppt 
sé broti úr vísitölustigi, hálfu eða minna, en annars hækkað í eitt stig. Hagstofan 
annast þennan útreikning og birtir niðurstöður hans jafnóðum. 

5. gr. 
Til frekari upplýsingar og til fyrirgreiðslu í sambandi við verksamninga er 

Hagstofunni heimilt að reikna og birta vísitölur, er sýna byggingaskostnað á öðrum 
tímum en þeim, sem lögfestir eru í þessum, lögum. Slíkar vísitölur mega t. d. vera 
með þeim hætti, að þær miðist við breytta launataxta frá því, sem var í síðustu 
lögbundinni vísitölu, en við óbreytt verðlag að öðru leyti. 

6. gr. 
Nú er svo fyrir mælt í lögum, að vátryggjanda húsa sé heimilt að láta vá- 

tryggingarverð húsa fylgja vísitölu byggingarkostnaðar, og skal þá sú vísitala, sem í 
gildi er við byrjun hvers tryggingartímabils, ráða vátryggingarverðinu allt tíma- 
bilið.
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7. gr. 

Hagstofa Íslands skal, eigi sjaldnar en á 5 ára fresti, láta fara fram athugun á 

því, hvort byggingarhættir hafi breyst svo, að ástæða sé til að endurskoða grundvöll 

vísitölu byggingarkostnaðar. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 25/1957, um vísi- 

tölu byggingarkostnaðar. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) - uu 
Geir Hallgrímsson. 

Nr. 94. NR 30. desember 1975. 

LÖG 

um breytingar á lögum vegna nokkurra verkefna sveitarfélaga 

og kostnaðar við þau. 

Forserr ÍstanDs 

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

þykki minu: 

I. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 10 25. janúar 1952 um heimilishjálp í viðlögum. 

1. gr. 

7. gr. laganna fellur niður. 

II. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 52 9. apríl 1956 um vinnumiðlun. 

2. gr. 

8. gr. orðist svo: 

Kostnaður, sem leiðir af ákvæðum 6. gr., greiðist úr ríkissjóði. Að öðru leyti 

greiðist kostnaður vegna vinnumiðlunar skv. lögum þessum úr hlutaðeigandi sveit- 

arsjóði. 

111. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 53 29. maí 1972 um orlof húsmæðra. 

3. gr. 

5. gr. breytist þannig: 
1. 1. tölul. orðist svo: 

Sveitarsjóður greiði árlega upphæð, sem svarar minnst kr. 150 fyrir hverja 

húsmóður í viðkomandi sveitarfélagi. 
2. 2. 11. falli niður.
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4. gr. 
Orðin „ríkis og“ í 7. gr. falli niður. 

IV. KAFLI 
Um breyting á lögum nr. 28 18. apríl 1973 um dvalarheimili aldraðra. 

5. gr. 
7. gr. orðist svo: 
Ef aðrir aðilar en sveitarfélög byggja eða hefja rekstur dvalarheimilis, er sveit- 

arsjóði heimilt að greiða allt að % hluta kostnaðar við byggingu og kaup nauðsyn- 
legra tækja og búnaðar. 

V. KAFLI 
Um breyting á lögum nr. 63 21. maí 1974 um grunnskóla. 

6. gr. 
Í. mgr. 79. gr. orðist svo: 
Viðhaldskostnaður húsa og lóða, viðhald og endurnýjun tækja og búnaðar greiðist 

af sveitarfélögunum, en húsaleiga greiðist af ríkissjóði í því hlutfalli, sem stofn- 
kostnaður húsnæðis til sömu nota mundi greiddur. 

Stofnbúnað skólabókasafns greiðir ríkissjóður að hálfu á móti sveitarfélögum. 
Skal bókastofn skólabókasafns miðaður við 10 eintök bóka á nemanda og kostnaðar- 
þátttöku ríkissjóðs skipt á allt að 10 ára tímabil. Viðhald og endurnýjun bókasafna 
greiða sveitarfélög. 

7. gr. 
80. gr, 2. mgr. orðit svo: 
Tekjur af eignum skóla renna til sveitarsjóða. 

8. gr. 
4. mgr., 5. mgr. og 6. mgr. 83. gr. falli niður. 

VI. KAFLI 
Um breyting á lögum nr. 29 2. apríl 1973 um hlutdeild ríkissjóðs í byggingu 

og rekstri dagvistunarheimila. 

9. gr. 
2. mgr. 2. gr. og 1. mgr.3. gr. breytast á þann veg að orðin „og rekstrar“ falli niður. 

10. gr. 
8. og 9. gr. falli niður. 

11. gr. 
1. mgr. og 2. mgr. 10. gr. breytast á þann veg, að orðin „og/eða reka“ falli niður. 
Síðasta mgr. 10. gr. falli niður. 

VII. kafli. 
Um breyting á lögum nr. 22 26. apríl 1963 um almenningsbókasöfn.
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12. gr. 

Síðari hluti 2. mgr. 4. gr. svohljóðandi: „Skulu söfnin njóta sakir þessarar 

skyldu árlegs aukastyrks úr ríkissjóði samkvæmt nánari ákvörðun í fjárlögum“ 

falli niður. 

13. gr. 

6. gr. orðist svo: 
Bæir og sýslur skulu sjá söfnunum fyrir viðunandi húsnæði og leggja söfnun- 

um rekstrarfé samkvæmt lögum þessum. Hlutaðeigandi bæjarstjórnir, sýslunefndir 

og hreppsnefndir skulu og úrskurða reikninga safnanna. 

14. gr. 

4. mgr. og 8. mgr. 7. gr. falli niður. 

. 15. gr. 

Úr 13. gr. falli niður orðin: „og ríkissjóðs“. 

16. gr. 

Úr 2. mgr. 14. gr. falli niður orðin: „og skal greidd jafnhá fjárhæð á móti úr 

ríkissjóði“. 
3. mgr. 14. gr. falli niður. 

. 17. gr. 

Úr 16. gr. falli niður orðin: „og ríkissjóði“. 

18. gr. 

24. gr., 25. gr., 26. gr. og 27. gr. falli niður. 

19. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Gjört í Reykjavík 30. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

Gunnar Thoroddsen.
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LÖG 

um breytingar á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, 

sbr. lög nr. 112/1972 og 62/1974. 

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

, 

Þþykki mínu: 

1. gr. 
43. grein breytist svo: 

1. Liður b. orðist svo: 
Nauðsynlegar rannsóknir og aðgerðir, eftir tilvísun samlagslæknis hjá sér- 

fræðingum, þó þannig að samlagsmaður greiði kr. 600.00 fyrir hverja komu til 
sérfræðinss. 

2. Liður c. orðist svo: 
Lyf, sem samlagsmanni er brýn nauðsyn að nota að staðaldri. Af öðrum 

nauðsynlegum lyfjakostnaði greiðir camlagsmaður ávallt fyrstu 300 kr. sam- 
kvæmt Lyfjaverðskrá Í og fyrstu 600 kr. samkv. Lyfjaverðskrá IH, en sjúkra- 
samlag það sem á vantar fullt verð. Sé heildarverð viðkomandi lyfs jafnt eða 
lægra en bessi mörk, greiðir samlagsmaður það. 

3. Liður d. orðist svo: 
Röntgengreiningu og geislameðferð samkvæmt gjaldskrá, sem daggjalda- 

nefnd setur, þó bannig að samlagsmaður greiði ávallt 600 kr. fyrir hverja 
röntgengreiningu. 

4. 12. málsgrein orðist svo: 
Ráðherra er með reglugerð heimilt að breyta greiðslum samlagsmanna 

samkvæmt þessari grein, svo og að ákveða með reglugerð hámark eininga 
lyfjaávísana. 

2. gr. 
49. grein breytist svo: 
Síðasta málsgrein greinarinnar orðist svo: 
Framlög sveitarfélaga greiðast til sjúkrasamlaga mánaðarlega miðað við fjár- 

hagsáætlun. 

ð. ET. 
Á árinu 1976 skulu sveitarfélög innheimta 1% álag á gjaldstofn útsvara og skulu 

standa sjúkrasamlögum skil á fyrirframgreiðslu eða hlutfallslegri innheimtu þess 
mánaðarlega. 

Við ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um framlag ríkissjóðs til sjúkrasam- 
laga samkvæmt 49. gr. skal taka tillit til þessa framlags til hlutfallslegrar lækkunar 
á framlagi ríkissjóðs. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Bjarnason.
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LÖG 

um lækkun lösbundinna framlaga á fjárlögum. 

Forseti ÍSLANDS 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði í sérstökum lögum um, tiltekin framlög á fjárlögum er 

heimilt að lækka slík framlög á fjárlögum áranna 1976 og 1977 um allt að fimm 

af hundraði (5%). 

2. gr. 

Ákvæði 1. gr. taka ekki til framlaga vegna slysa-, lífeyris- og sjúkratrygginga 

og ekki til hreinna markaðra tekjustofna í gjaldahlið, þ. e. tekjustofna sem koma 

fram án mótframlags af nokkru tagi í gjaldahlið fjárlaga. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S.   
Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 97. . 31. desember 1975. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. 

lög nr. 7/1972, lög nr. 60/1973, lög nr. 10/1974 og lög nr. 11/1975. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Við lögin bætist nýtt ákvæði er orðist svo: 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Við eignarskattsálagningu fyrir skattárið 1975 skal verðmæti fasteigna til eignar- 

skatts reiknað á 2,7-földu gildandi fasteignamatsverði, þrátt fyrir ákvæði A-liðar
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22. gr. laga nr. 68/1971. Ákvæði þessi hafa eigi áhrif á heildarfyrningarverð fasteigna, 
sbr. lokamálsgrein B-liðar 15. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 3. gr. laga nr. 60/1973. 

Fjárhæðir í skattstiga í 1. tl. 26. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 12. gr. laga nr. 7/1972, 
hækki þannig að af fyrstu 2000 000 kr. skattsjaldseign greiðist enginn skattur, af 
næstu 150000 kr. skattgjaldseign greiðist 0,6% og af þeirri skattgjaldseign, sem 
þar er fram yfir, greiðist 1%. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda við álagningu eignarskatts gjaldárið 1976. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

31. desember 1975. . Nr. 98. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 5 28. febr. 1975, um ráðstafanir vegna 

snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Aftan við 5. gr. laganna bætist ný málsgrein, er verður 4. málsgrein svohljóðandi: 
Á árinu 1976 er Viðlagasjóði heimilt að verja allt að 200 milljónum króna af eign 

sinni til að standa að fullu við skuldbindingar sínar vegna snjóflóða í Norðfirði 20. 
desember 1974. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Geir Hallgrímsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 55 25. apríl 1973, um breyting á lögum nr. 75 

13. maí 1966, um Fiskveiðasjóð Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
C-liður 1. gr. laganna orðist svo: 1% af fob-verði útfluttra sjávarafurða 

(annarra en þeirra sem koma frá hvalveiðum, selveiðum og hrognkelsaveiðum). 
Skal gjald þetta reiknað á sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu vöru. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 
  

Matthías Bjarnason. 
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FJÁRLÖG 

fyrir árið 1976. 

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

bþykki mínu: 
A-HLUTI 

Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana. 

1. gr. 
Greiðsluyfirlit ríkissjóðs. 

1 Tekjur: Þús. kr. Þús. kr. 

Beinir skattar .........2000000000enae enn 9 966 700 
Óbeinir skattar ...........000000.. 0... s.n... 50375 6690  60342390 

0 Gjöld: 

Samneysla .........20000000 0000 18 388 871 

Neyslu- og rekstrartilfærslur ..........0.0.00000....0.0.0. 27 533 462 
—- sértekjur .........2..0000000 0. nan 727 690 45 194643 

Afgangur rekstrarliða ...........0.000000 00.00.0000... 15 147 747 
Fjárfesting .............200.0 0000 .0r 3 893 593 
Fjármagnstilfærslur ...........002.0000 000... 0... 9769015  13662608 

Tekjur umfram gjöld 1485 139 
4. Lánahreyfingar inn: 

Innlend verðbréfaútgáfa og útgáfa happdrættisskulda- 
bréfa vegna norður- og austurvegar .....0...0.0.0000... 1 400 000 
Erlend lán vegna Þorlákshafnar .........00000.000..... 225 000 
Erlend lán vegna hlutafjárframlags til járnblendiverk- 
SMÍÐJU ......00.0000 000 975 000 
Erlend vörukaupalán .........02000000 00... nn... 2 030 000 
Önnur erlend lán ............00.. 0 enn ner 3620 000 
Innheimt af endurlánuðum spariskírteinum ............ 1520 000 
Innheimtar afborganir almennra lána ...........00..0... 36 172 9806 172 

3 Lánahreyfingar út: 
Rafmagnsveitur ríkisins, framkvæmdir o. fl. .......... 1 740 000 
Sveitarafvæðing ...........0200000.. 00... en 150 000 
Norðurlína .........02000200 0000 578 000 
Kröfluvirkjun: 
a) Stöðvarhús og vélar .......00.00000 000... 2718 000 
b) Borholur og aðveitukerfi ...........0200000. 00... 730 000 
c) Lína Krafla— Akureyri og aðveitustöð .............. 655 000 
Jarðboranir ríkisins .........002000000 00... 00... 40 000 
Járnblendiverksmiðja .........020200000 0000... 975 000 
Landhelgisgæsla vegna flugvélakaupa .........0...00..... 600 000 
Verðjöfnunarsjóður ábyrgð á greiðslugetu vegna 4. ársfj. 
1975 .....2.0022000 er 150 000 
Afborganir almennra lána ríkissjóðs ............0.0... 2523548  10919548 

Halli á lánahreyfingum 1113376 
Greiðsluafgangur ...........2.22002 000... nn sn 371 768 

A 26 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2. gr. 

reikningi í þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. gr. 

1 66 

1 08 

31. desember 1975. 

Árið 1976 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru á rekstrar- 

Rekstrar- 

  

0 Gjöld 
Þús. kr. 

Æðsta stjórn ríkisins ...........02.00000 00... 

Forsætisráðuneytið ...........02200000. 00... 

101--171 Yfirstjórn ..........2.0000 0000. 1 173 998 
901—902 Annað .........0200000. 00. 26 227 

Menntamálaráðuneytið ............020200 0000... 

101 Yfirstjórn ..........00200 0200... 167 841 
201—884 Fræðslumál .........0.00000.0. 0... 8 329 272 
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi 785 674 

Utanríkisráðuneytið ..............00000000 0... 

101—102 Yfirstjórn  ........20.00 00... 119 168 

201 Lögsæsla á Keflavíkurflugvelli .......... 131 596 
301—312 Sendiráð  ..........0.0200000. 0... 303 299 
399—401 Alþjóðastofnanir  ............0..000.... 178 653 

Landbúnaðarráðuneytið  ...............00.000...0... 

101—172 Yfirstjórn  ........020.0000 00... 50 042 
201—299 Búnaðarmál ...........200. 000... 0... 2 690 460 
501—-504 Skólar .........000... 0... 127 005 

Sjávarútvegsráðuneytið .............00.00000.0....... 

101 Yfirstjórn  ....00...0000 000... 26 256 

201--299 Útvegsmál .........000000000. 00... 1289 332 
901 Annað ......00..00.0 50 935 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið .................... 

101—102 Yfirstjórn .....0.0.0000 00... 42 123 
201—284 Dómgæsla, lögreglumál o.fl. ............ 2 808 606 
301—373 Þjóðkirkjan  ...........0..0000.0. 0... 280 392 

Félagsmálaráðuneytið  .............0.000000... 00... 

101 Yfirstjórn  ...........000 000... 17 462 
271—272 Húsnæðismál .............0.0.... 00... 2224 320 
301—-999 Önnur félagsmál ...........0000. 0000... 394 653 

Heilbrigðis. og tryggingamálaráðuneytið .......... 

101 Yfirstjórn  ..........0000000 000... 33 317 
271—-273 Tryggingamál .........0...020.0 0... 17 803 500 
301--399 Heilbrigðismál  ..........00000000....... 1623401 
471—501 Annað  .......0.020.00 0. s.n 84 086 

Þús. kr. 

355 064 

1200 225 

9 282 787 

732 116 

2 867 507 

1366 523 

3131 121 

2 636 435 

19 544 304 

  

41 116 682
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3. gr. 
Árið 1976 er ætlast til, að tekjur ríkissjóðs verði þær, sem tilgreindar eru á 

rekstrarreikningi skv. þessari grein. 

reikningur. 

1 Tekjur: 
11 Skattar. 

Beinir skattar. Þús. kr. Þús. kr. 

Persónuskattar .............0.00000 000... 2078 500 

1 11 0. iðgjöld lífeyristrygginga: 
1 11 02 Lifeyristryggingagjald atvinnurekenda .......... 1322 000 

1 11 1  Slysa- og atvinnuleysistryggingagjöld: 
1 11 11 Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuið- 

gjald af trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum 552 500 
1 11 12 Tögjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs .......... 204 000 

Eignarskattar ...............002.00. 00... 1021 520 

1 12 0  Eignarskattar, almennir: 
1 12 01 Eignarskattur einstaklinga ........0..0.00.0.... 492 000 

1 12 02 Byggingasjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga .. 4920 
1 12 03 Eignarskattur félaga ...........0200 00... 0... 460 000 
1 12 04 Byggingasjóðsgjald af eignarskatti félaga ...... 4 600 

í 12 1  Erfðafjárskattur: 
1 12 11 Erfðafjárskattur  .......20000000 00... 60 000 

Tekjuskattar „.......0..0.0..0000 00... 6 866 700 

1 13 0. Tekjuskattar: 

1 13 01 Tekjuskattur einstaklinga .......... 7 200 000 
Persónuafsláttur til greiðslu útsvars og 
greiddar barnabætur ................ 1500 000  5700000 

1 13 02 Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga .. 86 000 
1 13 03 Tekjuskattur félaga .......00.00000 000... 1070 000 
1 13 04 Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti félaga ........ 10 700 

Óbeinir skattar. 

Gjöld af innflutningi ............0...0. 0000... 13 192 000 

1 15 0. Aðflutningsgjöld: 
115 01 Aðflutningsgjöld .................... 11 060 000 

Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 553 000 10507 000 
1 15 02 Aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum .......... 45 000 
1 15 03 Byggingariðnaðarsjóðsgjald .................... 19 000 
1 í5 05 Byggingasjóðsgjald af innflutningi .............. 55 300 

1 15 í —Innflutningsgjald af bensíni og gúmmígjald: 
1 15 11 Innflutningsgjald af bensíni ........00.00.0.000.. 1690 000 
1 15 12 Gúmmiígjald #............0200000 0000... 77 000 
1 16 2  Innflutningsgjald af bifreiðum: 
1 15 21 Innflutningsgjald af bifreiðum .................. 770 000 

  

Flutt 23 158 720
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i 10 

111 

112 

0 Gjöld 

Flutt 

Fjármálaráðuneytið .................00 000... 

101-—-104 Yfirstjórn .......2.02000... 0... 
201—282 Toll- og skattheimta ............0..0.... 
öðl—öð4 Lifeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun .... 
402—999 Annað .........220000.00. esne 

Samgönguráðuneytið 

101 Yfirstjórn  .........0.0. 00 
211 Vegamál  ..........000 0 
321—672 Önnur samgöngumál 

Iðnaðarráðuneytið 

101 Yfirstjórn  ..........0... 00 
201—299 Iðnaðarmál ..........20000000.0. 00... 
301--399 Orkumál ..........00000 0000 

Viðskiptaráðuneytið .............0..000 000. 

101 Yfirstjórn  ..........00. 000. 
201 Niðurgreiðslur .............0..00..0.0... 
902—9899 Annað  ........0200 0 

Hagstofa Íslands ................00.00 00... 

Ríkisendurskoðun .............020000 0000... 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun .............0...0.0... 

101— 181 Yfirstjórn  ......00.0.00 0000... 
191 Ýmis lán ríkissjóðs, vextir .............. 

31. desember 1975. 

Rekstrar- 

Þús. kr. Þús. kr. 

41 116 682 

2 768 888 
127 033 

569 789 

571 974 
1480 092 

6 367 505 
17 828 

3 730 870 
2618 807 

1 760 895 
24 008 

513 661 

"1223 226 

5 041 055 
26 192 

4 968 000 
46 863 

53 017 

61 138 

1688 071 
34 749 

1653 322 

  

Flutt 58 857 251
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reikningur. 
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16 05 

1 Tekjur: 

Hagnaður af sölu varnarliðseigna: 
Hagnaður af sölu varnarliðseigna .............. 

Skattar af framleiðslu ........................ 

Vörugjöld: 
Vörugjald .............0000 0002. 
Álgjald 0... 
Sérstakt vörugjald ..........0..00000. 0... 

Skattar af seldum vörum og þjónustu .......... 

Söluskattur: 

Söluskattur ......... 0. 23 280 000 
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ...... 1850 000 

Skemmtanaskattar: 
Miðagjald til Menningarsjóðs .................. 
Skemmtanaskattur  ..........0. s.n 
Launaskattur: 
Launaskattur ............20.0 00. 
Rekstrarhagnaður ÁT.VR.: 
Rekstrarhagnaður ÁTVR. ..........0000000... 
Gjald af seldum vindlingum ...............00... 
Gjald af seldum eldspýtum ................0... 
Gjald af einkasöluvörum ..........000000.. 0... 
Flugvallagjald: 
Flugvallagjald  ...........02000000 00... 

Gjöld af útfluttum sjávarafurðum: 

Síldargjald ................00.00 0... 
Ferskfiskmatsgjald .............02.0. 000... 
Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum ........ 
Síldarmatsgjald .........200.0. 000. 
Sildarsölugjald ...........2.20000. 00... 

Aðrir skattar: 
Iðnaðargjald .........0...002200 0000 
Sérleyfisgjald ..........200..00 00... 
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta .............. 

Aðrir óbeinir skattar ...........0000.0 000... 

Aukatekjur og stimpilgjald: 
Stimpilgjald ............00000 00... 
Aukatekjur ............00. 000 
Þinglysingar #„...........00000000 0000. 

Þús. kr. 

28 700 

160 000 
139 000 

2 330 000 

21 430 000 

11 800 
73 000 

3072 000 

6 000 000 
43 000 
1440 
5000 

235 000 

626 000 
59 000 

268 000 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

23 158 720 

2 629 000 

30 978 480 

2 861 486 

  

59 627 686
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Rekstrar- 

0 Gjöld: 
Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 58 857 251 

Gjöld samtals ........0..0002.0 000. 58 857 251 
Tekjur umfram gjöld ......0..000. 2000... 1485 139 

  

Samtals 60 342 390 
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reikningur. 
1 Tekjur: 

Nr. 100. 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 59 627 686 

1 19 1 Ýmsir skattar af bifreiðum: 
1 19 11 Bifreiðaskattur ...........0.00.0000 000... 599 000 
119 13 Skrásetningargjald bifreiða ..............0..... 8 700 
1 19 14 Skoðunargjald bifreiða ...........000000000.... 17 400 
1192 Ýmsir skattar af skipum: 
11921 Lestagjald .............000.00.0 0. en 1500 
119 22 Vitagjald ...........2...0020 00. 16 500 
1 19 23 Skipaskoðunargjald ............00000000.000.0... 8500 
1 19 3 Tekjur af sölu erlends gjaldeyris: 
1 19 32 Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyris- 

bankanna  ........0220.00 0002 424 000 
1 19 83 Leyfisgjald ............0%.000 0... 22 000 
1 19 9 Aðrir óbeinir skattar: 
1 19 90  Verðjöfnunargjald  ............2..200.0 00... 715 000 
1 19 91 Áhættugjald vegna ríkisábyrgða ................ 20 000 
1 1992 Skipulagsgjald .........0...000..00 00... 53 000 
1 19 99 Rafmagnseftirlitsgjald ......................... 45 168 
1 19 94 Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. Í. .......... 33 000 
119 95 Prófgjald bifreiðastjóra ..........0%20.0........ 1250 
1 19 96 Prófgjald iðnnema .......0..000000 0000. 2000 
1 1997 Rafstöðvagjald ............0..000. 0... 0... 5 
1 1998 Sérlyfjagjald ............020020 000... 1400 
119 99 Hvalveiðigjald ..............00... 00... 63 

12 Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkis- 

eign, fluttar úr B-hluta ........................ 198 464 

121 0  Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum: 
121 01 Afgjöld tíkisjarða .............000. 000. 4 600 
1221 02 Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn ............ 61 764 
1 21 04 Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli .................... 132 100 

13 Ýmsar tekjur ..............0.0000. 000. 516 240 

1 31 0) 0 Vextir og arður af hlutabréfum: 
131 01 Vextir ............0..0.0.. nn 376 000 
1 31 02 Arður af hlutabréfum .........0.0.0. 0000... 2440 
1390 Ýmsar tekjur: 
1 59 01 Greiðsla Trvggingastofnunar ríkisins fyrir þjón- 

ustu sýslumanna og bæjarfógeta ................ 9500 
1 39 02 Sameignir ríkisins ...........20...00000 0... 10 200 
139 03 Yfirverð líknarfrímerkja ..........00.000.0.0.. 100 
1 39 04 Samúðarskeyti Landssímans .........0...00..... 8000 
1 39 06 Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs .......... 80 000 
1 39 07 Ýmsar óvissar tekjur ...........00000.0 0 30 000 

Tekjur samtals 60 342 390 
 



Nr. 

101 

201 

301 

401 

100. 214 

4. gr. 

1 00 Æðsta stjórn ríkisins. 

Embætti forseta Íslands: 

010 Laun 22.20.0000... neee 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000000. 0... 
0 27 Viðhald ..........0.2.2000. 0. nn nn 

Gjöld samtals .......02000000 0000... 

Alþingi: 

0 10 Laun .....0..0000000n er 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000000 0000... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......0.00000. 0... 

Viðfangsefni: 

02 Þingfararkaup alþingismanna .„............... 
03 Skrifstofu- og alþingiskostnaður .............. 
04 Rekstrarkostnaður fasteigna .........000.000... 
05 Útgáfukostnaður Alþingistíðinda .............. 
06  Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings .............. 
07 Hús Jóns Sigurðssonar .........0.0.00.00....... 
08 Þingmannasamtök NATO ......00.0. 0... 
09 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka .......... 

Gjöld samtals .......0.00000 000... 

Ríkisstjórn: 

0 10 Laun .....0.0000%000 nennt 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........02000000. 000... 

Gjöld samtals ......0..0000 00 

Hæstiréttur: 

010 Laun ........0000000 000. 
Gjöld samtals .......000000 0000 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

10 488 
7 267 
4 275 

210 400 
64 800 

10 000 

119 600 
107 232 
23 833 
16 400 
1035 
6500 

600 

10 000 

285 200 

26 360 
4 327 

17 147 

Þús. kr. 

22 030 

285 200 

30 687 

17 147 
  

Samtals 355 064
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1 01 Forsætisráðuneytið. 

101 Forsætisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

102 

171 

901 

0 10 Laun ........0000000 0000 rns 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.000.00.0.0.0.... 
0 27 Viðhald .............000... 0... ne ner 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......02000000 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........00.0020 0000 
02 Stjórnarráðshús ..........000.0000 0... 0... 
03 Fálkaorðan .........20200000.n 0. 
04 Skrifstofa ráðherranefndar Norðurlandaráðs .. 
05 Framlag til Kanadasjóðs ........00.000.0...... 
06 Viðhald ráðherrabústaðar við Tjarnargötu .... 
07 Rekstur ráðherrabústaðar við Tjarnargötu .... 
08 Ráðherrabústaður á Þingvöllum .............. 
09 Til Hrafnseyrar ........02.20000. 0... 
10 Kvennaársnefnd ...........0.000000 0... 0... 

Gjöld samtals „......00.200 000 

Þjóðhagsstofnun: 

0 10 Laun .....0.0000000 0 nanna 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000. 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........20.00 00... 
100 Tekjur ........000000. 000. 

Mismunur ...........0.000. 00 

Framlag til Byggðasjóðs: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta .........0.0.000..0.00.0. 

Gjöld samtals ......0.00000 000. 

Húsameistari ríkisins: 

>
 10 

0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun 22.20.0200 000n enn 

Önnur rekstrargjöld .........0000000.......... 
Viðhald ...........00200.0 00. senn 

Gjöld samtals .......000200.. 00 
Tekjur ........200000 00 
Mismunur .......002000 00... 

18019 
1 805 
475 

4 000 
50 

475 
1850 
285 
500 

1900 

29 359 

29 180 
13 338 

760 

43 278 
21 639 

1123 000 

50 190 
4 380 

675 
619 

35 864 
21 500 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

29 359 

21 639 

1123 000 

14 364 

A 27



Nr. 

902 

100. 216 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0.2200200000s.e. ss 
02 Teiknistofa  .........0.00000000 00... 
03 Byggingaeftirlit ................0.0.00..00..... 

Gjöld samtals ..........20.00000 000... 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

1 00 

Laun „.........0.0 0000 
Önnur rekstrargjöld ..........000000000. 0... 
Viðhald ...........2002000 0... 

Vextir ........0000000. 000 

Gjöld samtals ..........2020200 0... 
Tekjur .........00..0.0 000. 
Mismunur ...........2020200 000... 

91. desember 1975. 

Þús. kr. 

6 568 
24 S11 
4 485 

35 864 

1533 

3700 
1663 

10 
5 795 

12 701 
838 

Þús. kr. 

11 863 
  

1 200 225
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1 02 Menntamálaráðuneytið. 

101 Menntamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

010 Laun ........0.00000seesr rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.....000.. 
0 27 Viðhald ............2000.0 enn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.0000.. 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ......00.0000. 0000. 

Viðfangsefni : 

01 Yfirstjórn ........2000000. 0000 enn 
02 Fræðsluskrifstofur ........00.00 000... 

03 Endurskoðun námsefnis ......00000000.00.... 
06 Námskeið kennara, sem hafa ekki full réttindi 
10 Styrkur til náms í talkennslu fyrir vangefin börn 
11 Til fyrrverandi barnakennara ........0000.0.. 
13 Gjöf Jóns Sigurðssonar .......0.0.0..0........ 
14 Kostnaður við utanför kennara eða sjúkraþjálf- 

ara til náms í þjálfun íþrótta fyrir fatlaða .. 
15 Styrkur til hjúkrunarkennaranáms á Norður- 

löndum  ........... 0 

Gjöld samtals .......0.0200 00... 

201 Háskóli Íslands: 
0 10 Laun .........0.0000 00 senn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........00000000.0....... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.... 

Gjöld samtals .......02020. 0000 
100 Tekjur ........0000000 2000. 

Mismunur ...........0.00. 0 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........02.000 0000 nn 
02 Guðfræðideild  ............000000 0000... 
03 Læknadeild  ............0000. 00... 
04 Tannlæknadeild  ............0000. 0... 0... 0... 
05 Lyfjafræði lyfsala .........00000000 0... 0... 

06 Lagadeild ............20200 00... 
07 Viðskiptadeild  ..........00.00.00. 00... 
08 Heimspekideild  ..........00000 0000... 
09 Verkfræðideild ...........20.0000.0 20... 

Þús. kr. 

111031 
44 928 

285 
8 200 

ð 097 

110 709 
19 452 
34 283 

950 
400 
147 

1000 

500 

400 

167 841 

520 007 
109 608 
61 650 

691 265 
6440 

41 797 
12016 

101 588 
31 789 
8368 

20 557 
23 003 
84 596 

164 445 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

167 841 

684 825



Nr. 100. 

202 

203 

205 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Bókasafn  .........0000000.0 00. 
Íþróttakennsla .........0000000 00... 
Rekstur fasteigna .........00000000..0.....0.0. 
Sameiginleg útgjöld ...........02.0000....... 
Þjóðfélagsfræðikennsla  ................00... 
Til byggingaframkvæmda og tækjakaupa ... 
Mannfræðistofnun háskólans „............... 

Gjöld samtals ..........00.00 0000... 

Tilraunastöð háskólans á Keldum: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Lan #.......000 0000 
Önnur rekstrargjöld ...........00.0.0000 00... 
Viðhald ..........2.200000.0 00 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0..000.. 

Gjöld samtals .........000. 000... 0. 
Tekjur .........2.0.000 00... 
Mismunur ...........0..00 00... 

Raunvísindastofnun háskólans: 

Laun ........0.0.00 0000 r ann 
Önnur rekstrargjöld ..............0.020.0..0.0.. 
Viðhald .............000.0 0... 

Gjöld samtals ...........2.20. 00... 
Tekjur ........0.00.... 00... 
Mismunur ...........00020 0000. 

Viðfangsefni: 

Yfirstjórn ........0.2.0.020000 200. 
Rannsóknastofa í stærðfræði .......0.00...... 
Rannsóknastofa í eðlisfræði .................. 

Rannsóknastofa í efnafræði .................. 
Rannsóknastofa í jarðvísindum .............. 
Reiknistofa  .........2000 0000 

Gjöld samtals .............000. 000. 

Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun "............00 000 
Önnur rekstrargjöld .............00000....... 
Viðhald .............22020000 nn 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.00. 

Gjöld samtals ..........200.0 00... 
Tekjur ........002000000 rr 
Mismunur ...........00000 000 

91. desember 1975. 

32 468 
46 780 

2 850 
4 630 

86 728 
56 500 

59 021 
25 710 

4 755 
6470 

96 016 
17 964 

16 247 
5 874 

12 849 
13 594 
23 709 
23 743 

96 016 

20 170 
3423 

475 

13370 

37 438 
1000 

Þús. kr 

30 228 

78 052 

36 438
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206 

231 

232 

276 

301 

302 

Orðabók háskólans: 

0 10 Laun .......0...2000 0000 n ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000.0..0000.. 

Gjöld samtals .......200000 00... 

Náttúrufræðistofnun Íslands: 

0 10 Laun ..........0.0000 00. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00..00...... 
0 27 Viðhald .............00...... sv 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ......... 20..0..... 

Gjöld samtals .........000000 0... 0... 

Rannsóknaráð ríkisins: 

010 Laun ..........0.000 00 rann 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........200.00000.0.0.0. 
0 27 Viðhald .............2200.0.0.neee an 

Gjöld samtals .........0000000. 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............00000 0... sn 
02 Til frumathugana á nýtingu náttúruauðæfa 

landsins ........0020000.0 00. n sn 
03 Þátttökugjald í Nordforsk .........002000.0... 
04  Ylræktarverkefni í Hveragerði ................ 
05 Til starfsáætlunar ...........00000. 0... 0... 

Gjöld samtals .......2.0002 0000... 

Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0.00.0000.0... 

Gjöld samtals .........000. 0000... 

Menntaskólinn í Reykjavík: 

0 10 Laun ......000.000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........2...0000..0.....0. 

Gjöld samtals ..........0000000 0... 

Menntaskólinn á Akureyri: 

010 Laun .........2.00000 0 esne 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00..00..00.0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.00... 

Gjöld samtals ...........0000 00... 
1 00 Tekjur ................00... sess 

Mismunur ................000 0... 

Þús. kr. 

9375 
475 

13 703 
4579 

428 
475 

6 089 
11 969 

238 

9396 

3325 
1 625 
3 000 

950 
18 296 

52 590 

84 626 
8550 

64 126 
8 769 
2 850 

15 145 
2250 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

9 850 

19 185 

18 296 

52 5890 

93 176 

73 495



Nr. 100. 220 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

310 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......0.000. 00. 
1 00 Tekjur ........0202000.0 0... 

Mismunur .........2000 00 

0 10 Laun .......220200 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 800 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......000000 20 
1 00 Tekjur ........002 0000 

Mismúönur ..........00.00. 0 

Menntaskólinn við Tjörnina: 

0 10 Laun ........00.0 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .....020000 0. 

Menntaskólinn á Ísafirði: 
0 10 Laun ....0.0000000 renn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0.0.0.0000... 

Gjöld samtals ......000000 00... 

Menntaskóli á Austurlandi, bygging: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 
Gjöld samtals .......02000. 000... 

Menntaskólinn í Kópavogi: 

010 Laun ........000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......0.0000 000... 

Menntaskólar almennt: 

010 Laun .........0000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..... 
0 27 Viðhald .........0000... ner 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......0.0000 00... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

23 062 
3 800 

35 412 
1000 

103 152 
12 089 
4 150 

119 991 
3500 

90 612 
14 155 

7 600 

26 616 
11 372 

57 000 

28 430 
2366 
4 750 

19519 
1854 

18 622 
8023 

Þús. kr 

34 412 

116 491 

112357 

37 988 

57 000 

35 54 

48 018



öl. desember 1975. 

315 

316 

321 

322 

331 

336 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti: 

010 Laun ......... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...... 
Gjöld samtals ............ 

Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli: 

0 10 Laun .......00 00. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...... 
Gjöld samtals ............ 

Kennaraháskóli Íslands: 

0 10 Laun 22... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 
0 27 Viðhald ...............2... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............ 
1 00 Tekjur ........0.0. 0. 

Mismunur ................ 

221 

0... 

. 0... 

0000... 0... 

so. 

so... 

0000 0000... 000. 

so... 

0000... 

Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans: 

010 Laun .........00 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............ 

1 00 Tekjur ................. 
Mismunur ................ 

Íþróttakennaraskóli Íslands: 

010 Laun .......000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...... 
0 27 Viðhald ...........0.0.0... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............ 

100 Tekjur ........0000. 0. 

Mismunur ................ 

Hússtjórnarkennaraskóli Íslands: 

010 Laun .......0 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...... 
0 27 Viðhald .................. 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............ 

100 Tekjur .............0...... 
Mismunur ................ 

0000... 

00.00.0000. 

0000... 

00... 

So... 

000... 

00... 

ROKK 

so... 

So 000... 

so .... 

0000... 

00.00.0000... 

Þús. kr. 

43 053 
1739 

33 187 
8 636 

82 018 
25 954 

2520 

41 520 
13 110 

54 630 
11 000 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

41 823 

110 497 

43 630 

17 492 

6 498



Nr. 100. 

421 

422 

431 

501 

506 

222 

Fræðslumyndasafn: 

0 10 Laun .....2000000000en rns 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.00000.000.0.... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000... 

Gjöld samtals .......0.000000 00... 

Ríkisútgáfa námsbóka: 

010 Laum .....00000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000000..0..... 
0 27 Viðhald ...........00...0.eeesness 
0 70 Vextir .....000.000000eee ess. 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............0000%.. 

Gjöld samtals ......0..000000 00... 
100 Tekjur .......00000000 neee 

Mismunur ........2.00000000. 00... 
3 00 Lánahreyfingar út .......0000000000.00.0..0000. 

Viðfangsefni : 

02 Skrifstofa  .........0200 00. 
03 Bókaútgáfa  ........00.00000 0000... 

Gjöld samtals ......00200 000 

Iðnfræðsluráð: 

0 10 Laun .....0..0000000000nn err 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000000.0.0.0.0..... 
0 27 Viðhald ...........2.0000.0 enn sn 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður .............00... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......0000000 00. 

Tækniskóli Íslands: 
0 10 Laun ....0...0000000 000 eeen 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0000.00..0.0... 
0 27 Viðhald ...........2.0.0..e.enennn 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0...0... 

Gjöld samtals .......020000 000. 
100 Tekjur ........000.0000.0 00. 

Misminur .....000200 00 .an nn 

Vélskóli Íslands: 
0 10 Eaum #....0000002000 ene ner nrnnnr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000.0000.00...... 
0 27 Viðhald ..........0.2.0.eeeens en 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0.00... 

Gjöld samtals 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

3559 
5 764 

380 

12 729 
101 918 

962 
185 

1136 

116 930 
2000 

916 

26 415 

— 90515 
116 930 

58 315 
5 985 

627 
3600 

Þús. kr. 

9 703 

114 930 

18 214 

131 995 

63 527



öl. 

507 

514 

515 

516 

5l7 

518 

desember 1975. 223 

Viðfangsefni: 

02 Reykjavík ......00.20000000. 000 
03 Námskeið utan Reykjavíkur ................ 

Gjöld samtals 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík: 

0 10 Laun #.....00000000 000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............. 

Iðnskólinn í Reykjavík: 

0 10 Laun .....0000000 0000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 

Gjöld samtals ............. 

Iðnskólar utan Reykjavíkur: 

0 10 Laun .....000000 0000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 

Gjöld samtals ............. 

Iðnskólar almennt: 

0 27 Viðhald 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) 

Gjöld samtals 

Hótel- og veitingaskóli Íslands: 

0 10 Laun ........0.000000..... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 
0 27 Viðhald .............000... 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............. 
100 Tekjur ........00.0........ 

Mismunur ................. 

Fiskvinnsluskólinn: 

0 10 Laun .....00000. 0000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............. 
1 00 Tekjur .........0.0.0....0.. 

Mismunur .............0... 

so... 

0... 

or .. 

0... 0............0. 

00... 0... 

000... 0... 

ss... 

soo. 0000... 

00... 0... 

0000... 0000... 

sr... 

00... 0... 

00.00.0080, 00.0.0%0. 

sr... 

0... 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 1. 

Þús. kr. 

46 602 

63 527 

26 042 
2598 
3 800 

109 969 
646 

61 849 
1288 

5 824 
32 300 

10 446 
9417 
475 
760 

21 098 
6 838 

8 852 
4 608 
5 800 

19 260 
1000 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

32 440 

110 (15 

63 157 

38 124 

14 260 

18 260



522 

523 

562 

31. desember 1975. 

Hjúkrunarskóli Íslands: Þús. kr. 

0 10 Laun ....00.00000000n0enneer nur 62 545 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000000.0000.. 11570 
0 27 Viðhald ..........0..eeeeoessessssr 855 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00000... 950 

Gjöld samtals ......0000000 00... 75 920 

100 Tekjur ........000.0000 00... 6 000 

Mismunur ........00000 0000... 

Nýi hjúkrunarskólinn: 

0 10 Laun #.......000000 00 nr 10 337 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........200000.00.00.000.. 2827 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00000... 2 850 

Gjöld samtals ......20000000 0000... 

Fósturskóli Íslands: 
0 10 Laun .....0..00%02 000 n0n near 11 065 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........200000000.....0... 2301 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00000.... 713 

Gjöld samtals ........00000000 00... 

Hússtjórnarskólar: 

0 10 Laun ......0000200000rnneeet tn 45 845 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000000 0... 12 000 
0 27 Viðhald ...........2.0.0..e senn 8 550 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) „............... 5 700 

Gjöld samtals .......0.000000 0000... 72 095 
1 00 Tekjur .........00.0000 0000... 2000 

Mismunur .......0000.0 0... 

Myndlista- og handíðaskólinn: 

0 10 Laun #......000000 000 nrn ner 16 794 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.0000000. 000... 4 180 
0 27 Viðhald ..............00..0. 0 een 523 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000000... 1327 

Gjöld samtals .......000000000. 00... 22 824 
1 00 Tekjur .......02000000 00 en sn 1712 

Mismunur .........0000 00... 

Leiklistarskólinn: 

0 10 Laun  .......2000 00 neee 9000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000000 00... 4. 000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður  ................ 1750 

Gjöld samtals .......000000 00 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 2. 

Þús. kr. 

69 920 

16 014 

14 079 

21 112
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563 

ut
 

ha
s}
 

þa
 

581 

582 

601 

Tónlistarfræðsla: 

010 Laun .........000000 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.000000... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .........000000... 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........000000 0... 0... 

Viðfangsefni: 

02 Tónlistarskólinn í Reykjavík ................ 
03 Aðrir tónlistarskólar ...........00.00000..... 
04 Barnamúsikskólinn  .......00.000000 0... ...... 
05 Til tónlistarstarfsemi  .......0.2000000.0000.. 
06 Tónlistarskólinn í Reykjavík og Barnamúsik- 

skólinn, byggingarstyrkur ...........0000000.. 
07 Söngskólinn í Reykjavík ......00.000.00.000.. 

Gjöld samtals ..........0000000 0... 0... 

Sjómannaskólahúsið: 

0 10 Laun ........00.0.20000 00 naar. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0.0000000.0.0.... 
0 27 Viðhald ...............0.0.. s.n 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0..00... 

Gjöld samtals ...........020000 0000... 
1 00 Tekjur ........00000200. 0... 

Mismunur ........0..022000000 0... 

Verslunarskólar: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........200000 00... 

Viðfangsefni : 

01 Til Verslunarskóla Íslands ...............0.. 
02 Til Samvinnuskólans .......0.000.0. 000... 

Gjöld samtals ...........00..00 0... 

Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum: 

0 10 Laun 2... 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00000000..0.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0..000.. 

Gjöld samtals .........02.0. 0000. 

Héraðsskólinn í Reykholti: 

0 10 Laun .......2.0.00000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000...... 0... 

Gjöld samtals ............00000 000. 

100 Tekjur ............2.0002000 sn 
Mismunur ............020000 000 

12 906 
10 588 
14 000 

2 850 

40 344 
226 

83 952 

71 281 
12671 

83 952 

2998 
öl7 
998 

13 095 
2 266 

15 361 
400 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

76 741 

40 118 

83 952 

4513 

14 961



Nr. 100. 2926 31. desember 1975. 

602 Héraðsskólinn á Núpi: Þús. kr. Þús. kr. 

010 Laun .......0.000000 0000 ner 13 692 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00..0..0..0.0.... 6 603 

Gjöld samtals .......0.02000000 00... 0... 20 295 
1 00 Tekjur .........02000. 00... 300 

Mismunur ..........020000. 0... 19 995 

603 Héraðsskólinn í Reykjanesi: 

0 10 Laun .......20000000 00 nn ner 9 894 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0000000.0.0.0..0. 3 696 

Gjöld samtals ........200200000 0... 13 590 

100 Tekjur .........000.0000 0... 300 
Mismunur ..........000 0000 13 290 

604 Héraðsskólinn á Reykjum: 

0 10 Laun .......2.0000000 00 enn rn 13 685 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.000.0... 1447 

Gjöld samtals .........0000 0000. 15 132 
100 Tekjur .............00.0000. s.s. 400 

Mismunur .........000.000.0. 0... 14 732 

605 Alþýðuskólinn á Eiðum: 

010 Laun ........00000000 00... nn nn 14 535 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000.000. 000... 7 951 

Gjöld samtals ........0..000..000 00... 22 486 
100 Tekjur .........0.200000 sn en 1500 

Mismunur ..........20000. 0... 20 986 

606 Héraðsskólinn í Skógum: 

0 10 Laun .......2.0000000 00 enn renn 14 017 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00..000.0....... 4 095 

Gjöld samtals ........2000000 0. 18 112 
1 00 Tekjur .........020000 00 s.s 1000 

Mismunur ...........20200 0000 17 112 

607 Héraðsskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laun .....2.00000%2000rennnut trans 11 611 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........2.0020000..0.0.0. 1648 

Gjöld samtals .......0.0000 000... 13 259 
1 00 Tekjur .........0.0000 00. 200 

Mismunur .........0000.... 13 059



öl. 

608 

609 

621 

679 

717 
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Héraðsskólar, almennt: 

0 27 Viðhald ...............0.... sen 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ................ 

Gjöld samtals .........0020000.0.. 0... 

Héraðsskólinn á Laugum: 

0 10 Laun .......00000%00 00. nan 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0.0.0...... 

Gjöld samtals .........0.20.000 00. 

100 Tekjur ........02.000. 0200. 
Mismunur ..........200000 0... 00... 

Skálholtsskóli: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........0000. 0000. 

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ............00.00.0... 

Gjöld samtals .......200002 0000... 

Grunnskólar, rekstur: 

0 10 Laun .....0..00000000 ne enn rrenner nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........2.0.00.0.0...... 

Gjöld samtals .......2.00202000 000... 

Grunnskólar, almennt: 

0 10 Laun .....2.200000 0000 n ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.00000000.0..000. 

Gjöld samtals ..........22.000 0... 0... 

Viðfangsefni: 

02 Aksturskostnaður vegna skólasóknar og annar 
kostnaður, er komið getur í stað aksturskostn- 

AðAF .....020.00 000 
04  Yfirvinnuþóknun skólastjóra ........0.000... 
07 Greiðslur vegna forfallakennslu og aðrar for- 

fallagreiðslur ...........020000 00... 0... 
08 Laun kennara, sem orlof fá .........000000... 
10 Stjórnskipaðir prófdómarar ..........000.0.0.. 
12 Stofnanir afbrigðilegra barna ................ 
16 Til framkvæmdar sundskyldu í skólum ...... 
17 Til skíðakennslu í skólum .....0...000000.... 
18 Til unglingafræðslu .........0200000. 000. 0... 

Gjöld samtals .......0.020200 000... 
  

Þús. kr. 

19 950 
120 650 

13 115 
2442 

15 557 
250 

5 000 

194 044 

223 582 

170 000 
11 000 

5ð 568 
18 700 
18 817 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 3. 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

140 600 

15 307 

5 000 

2 850 

2 645 962 

417 626



Nr. 100. 

762 Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skóla- 

228 

stjóra: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ................ 

Gjöld samtals .......00.20000. 0. 

763 Bygging skóla fyrir þroskahömluð börn: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0000.0.. 
Gjöld samtals ..........20.0.00 00... 

769  Heyrnleysingjaskólinn: 

0 10 
0 
0 27 
0 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ...........0.0..0...00.... 
Viðhald ..............20000 0000. 

Gjöld samtals .........0.00. 000... 
Tekjtir ........02... 000. 
Mismunur ..........000.000 00... 

801 Vistheimilið Breiðavík: 

0 10 
0 20 
0 27 

1 00 

Laun .......000000 0000. 
Önnur rekstrargjöld ..........00...000..0.000... 
Viðhald ..............20002 0000 

Gjöld samtals .........020202 00... 
Tekjur .........2.2.20 2000. 
Mismunur ...........00.0020.0 0... 

802 Vernd barna og ungmenna: 

0 10 Laun ......20.0000000 00 rns 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00.00000... 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........000.00 00... 

Viðfangsefni: 

02 Barnaverndarráð ..........0..02.020000 00 .0....00. 
05 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur .......... 
06 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta 

eða fatlaða unglinga til náms ................ 

Gjöld samtals „..........2000020 000. 

803 Dagvistunarheimili: 

0 90 
0 92 

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 4. 

Yfirfærslur: 

Til sveitarfélaga?)  ..........0000. 000... 

Gjöld samtals .......0.00000000 00... 

2) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 5. 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

1022 236 

4 750 

25 493 
5 695 

760 
285 

32 133 
450 

7419 
4190 

475 

12 084 
3000 

2815 
1297 

800 

4112 
500 

300 

4912 

68 400 

Þús. kr. 

1022 236 

4 750 

31 683 

9 084 

4 912 

68 400
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871 Upptökuheimilið í Kópavogi: 

872 

881 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ........0.0000.0.00... 
Gjöld samtals .......00000000 0. 

Lánasjóður íslenskra námsmanna: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B-hluta ........0.000.000.000.. 
Gjöld samtals .......02000000 0000... 

Náms- og fræðimenn, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......02000200 00... 

Viðfangsefni: 

03 Styrkur til erlendra námsmanna í íslenskum 
skólum  .......000000 00 nes 

04 Styrkur til að bjóða grænlenskum stúdent til 
námsdvalar  .........000200000 0000... 

05 Styrkur til íslendings til að læra tungu græn- 
lendinga ..........2.0000 0000. n een 

06 Til íslensk-enskrar orðabókar ..........000... 
07 Styrkur til færeysks fræðimanns .............. 
08 Til menntastofnunar Bandaríkjanna á Íslandi .. 
09 Styrkur til útgáfustarfa ........0.0.00.0.0..000. 
10 Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis .... 
11 Starfsemi stúdenta ........0000000000. 0... 
12 Félagsstofnun stúdenta ........00000000.0000. 
13 Hjónagarður, til minningar um forsætisráðherra- 

hjónin dr. Bjarna Benediktsson og Sigríði 
Björnsdóttur ásamt ungum dóttursyni þeirra .. 

Gjöld samtals .........0.200000 0. 

882 Styrkur til myndlistarskóla: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......000200 000... 

Viðfangsefni: 

02 Reykjavík .........0.0000000 0... 
03 Vestmannaeyjar  ..c.....0000.0n sn. 
04 Neskaupstaður  ........2020000 00... 

Gjöld samtals .........2.20.00 0... 

883 Til lektora í íslensku við erlenda háskóla: 

Þús. kr. 

17 637 

840 000 

24 225 

2945 

120 

120 
1 850 

30 
500 

6 750 
1000 

310 
7600 

3 000 

24 225 

1350 

1627 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

17 637 

840 000 

24 225 

1350 

1627



Nr. 

884 

901 

902 

903 

100. 230 

Til jöfnunar á námskostnaði: 

0 90, Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......0.0002000. 0... 0... 

Fullorðinsfræðsla: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........00020.00. 0... 0... 

Viðfangsefni: 

02 Bréfaskólinn ........0.0eeeseesans ss 

03 Námsflokkar ........000eee. es 

Gjöld samtals sr .... 

Landsbókasafn Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun -....... 

Önnur rekstrargjöld ...........0...0...00002. 
Viðhald ...... 

Gjöld samtals 
Tekjur ....... 
Mismunur .... 
sr. 

sr. 

Þjóðminjasafn Íslands: 

0 10 Laun ......02.0000%00 00 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000000...... 
0 27 Viðhald ...........2.0...0.ss sr 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0000.... 

0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ........0.0.2000 000. 

Gjöld samtals .........0.00000 000... 
100 Tekjur ........2002000 0000 0 

Mismunur ...........20000 00... 

Viðfangsefni : 

02 Þjóðminjasafn 
03 Örnefnastofnun 

Gjöld samtals 

KK 

so... 

0... 

Þjóðskjalasafn Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun -...... 

Önnur rekstrargjöld ............0.0..000000... 
Viðhald ...... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals sr... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

130 000 

2 700 

1500 
1200 

2700 

25 105 
4275 

950 
5 035 

35 365 
300 

22 884 
5 938 

10 370 
922 

6 250 

46 364 
200 

41 077 
5 287 

46 364 

13 725 
2579 

143 
1320 

Þús. kr. 

130 000 

2 700 

35 065 

46 164 

17 767



91. desember 1975. 231 Nr. 100. 

904 Safnahúsið: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun #.....00000000 000 ner 2 8ÖÐ 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000000000....0... 1501 
0 27 Viðhald .............00.00...... sn 143 

Gjöld samtals ......2000000000 000. 4 499 

905 Listasafn Ásgríms Jónssonar: 
0 10 Laun .........0.000000 000 1482 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000000000... 144 
0 27 Viðhald ............0.2000 eee. ern 95 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .............0..0.. 8öÐ 

Gjöld samtals ......00.0000000 00... 2575 

Listasafn Einars Jónssonar: 

010 Laun .........0.00 00... 1675 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........000.0000.0.0..00.. 352 
0 27 Viðhald ............2.020 0... 0r ene 570 

Gjöld samtals .......0.000000 000. 2597 
1 00 Tekjur .........020000 00. 130 

Mismunur ..........0.20000 0... 2467 

907 Listasafn Íslands: 
010 Laun ...........000.0 00... 5812 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000000000... 2522 
0 27 Viðhald ...........2.20..0.... nes 523 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0000000.. 19 717 

Gjöld samtals .......02000000000 0... 28 574 

931 Náttúruverndarráð: 

0 10 Laun #......00.00.000 00 rn senn ner 9049 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.00.0.0..0... 17 642 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .............02... 14 488 

Gjöld samtals ........0020000 0000... 41 179 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0000000 00 .0nsn sn 27 189 
02 Þjóðgarðar  .......00020000 0000... 13 990 

Gjöld samtals .......2.000000 00... 41 179 

972  Ríkisútvarp, sjónvarp, aðflutningsgjöld: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .....000.000.0000000. 45 000 

Gjöld samtals ..........0200000. 00... 45 000 

A 29



Nr. 100. 232 

973 

974 

976 

977 

981 

982 

31. desember 1975. 

Þjóðleikhúsið, framlög: Þús. hr. 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............2....... 175 514 

Gjöld samtals .........0000000. 0... 

Sinfóníuhljómsveitin: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............0..... 40 120 

Gjöld samtals ........002000.0. 0. 0... 

Vísindasjóður: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........000000.... 4 750 
Gjöld samtals ...........0.0. 000. 0... 

Menningarsjóður, framlag: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........000000.0.. 15 954 

Gjöld samtals .........020000 00... 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0.0.0..0.0.00.. 14 250 
Gjöld samtals .........000.0 00... 

Almenningsbókasöfn: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 2 060 

Gjöld samtals ............2.0000 000... 

Viðfangsefni: 

04 Til bókasafna í stofnunum .......00000000... 400 

06 Til Rithöfundasjóðs Íslands ............00.... 1 660 

Gjöld samtals ...........0.0.00 00... 2 060 

Listir, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 67 465 

Gjöld samtals .......0.000.000... so... 

Þús. kr. 

175 514 

40 120 

4 750 

15 954 

2 060 

67 465
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Viðfangsefni: 

05 Til Leikfélags Reykjavíkur .................. 
06 Til Bandalags íslenskra leikfélaga ............ 
07 Styrkur til lúðrasveita samkvæmt ákvörðun 

menntamálaráðuneytisins ..........0000000.... 
08 Leiklistarstarfsemi ..........0.0000000.0.0....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 ..........000000 0000 

12 Til listasafna ..........000000 000... 
13 Listkynning í skólum ........00.000000.0.0.0.0. 
15 Listahátíð í Reykjavík ........00000000.0.00. 
16 Til Bandalags íslenskra listamanna til að standa 

straum af myndlistarsýningum utanlands og 
innan  ........2.0000n ens 

17 Heiðurslaun listamanna samkv. ákvörðun ÁAl- 
þings)  ........ 0. 

18 Starfslaun listamanna, úthlutað af nefnd, sem 

menntamálaráðuneytið skipar ................ 
19 Listamannalaun, úthlutað af nefnd, sem Alþingi 

kýs, skv. 1. nr. 29/1967 22.00.0000. 0000... 
20 Til Bandalags íslenskra listamanna .......... 
21 Til Rithöfundasambands Íslands .............. 
23 Launasjóður rithöfunda ................0.0... 
24 Tónlistarskóli Garðakaupstaðar, byggingarstyrk- 

UP 

28 Listdansflokkurinn ........00000.0000 000... 

Gjöld samtals .........020000 000. 

983 Ýmis vísindaleg starfsemi: 

984 

0 90) Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......0.0200.00 00... 

Viðfangsefni: 

03 Vísinda- og fræðimenn ..........00000000000.. 
04 Surtseyjarfélagið „........0.02000000 0... 
06 Jöklarannsóknir og mælingar ................ 

Gjöld samtals ..........00.02 0... 

Norræn samvinna: 

0 90 
0 94 

Yfirfærslur: 

Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......000000 0000... 

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 6. 

  

Þús. kr. 

7500 
1000 

1000 

8 200 
200 

300 

100 
1200 
400 

3 325 

300 

4 200 

3 300 

13 000 
175 
100 

20 615 

500 
2000 

67 465 

12 703 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

1400 

12 703



Nr. 

985 

986 

987 

988 

100. 234 

Viðfangsefni: 

02 Norrænt samstarf ...........0.00000 0... 0... 
03 Til Norræna félagsins .......2...0000000...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 .........00.00 00... 

10 Styrkur til færeysks rithöfundar til dvalar á Ís- 
landi .........00000000 vesen 

51 Framlag til Norræna hússins í Reykjavík .... 

Gjöld samtals ...........000.. 0. 

Félagsheimilasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ..........20.2.00 000. 

Íþróttasjóður: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........20.0000 0... 

Viðfangsefni: 

02 Eftirstöðvar framlaga ..............000..000.. 
03 Rekstrarstyrkir o.fl. ........00..0.00.00.000.0.... 
04 Til byggingar íþróttamannvirkjal) ............ 

Gjöld samtals ..........20.0000 0... 

Endurbætur á Viðeyjarstofu: 

0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals .........0..00000 000... 

Æskulýðsmál: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......02.2000000 0. 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 7. 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

1615 
500 

9 492 
200 
266 

100 

100 
430 

12 703 

65 700 

94 842 

16 600 

10 500 
67 742 

94 842 

3 325 

10 270 

Þús. kr 

65 700 

94 842 

3 325 

10 270



31. desember 1975. 235 

989 

991 

999 

Viðfangsefni: 

02 Æskulýðsráð ríkisins ........00.0.000.0.000.... 
03 Æskulýðssamband Íslands ..........00.00.0... 
04 Ungmennafélag Íslands ..........0.00000..... 
05 Bandalag ísl. skáta ....... HOÐSSSKNRSRSÐNOÐNON 
06 Bandalag ísl. skáta vegna Ulfljótsvatus ...... 
07 Bandalag ísl. farfugla .........0.000000.00.0... 
08 Æskulýðsnefnd A.-Húnavatnssýslu ............ 
09 Æskulýðsnefnd Mýra- og Borgarfjarðarsýslu .. 
10 Æskulýðsnefnd Eyjafjarðarsýslu .........02... 
11 Starfsemi KFUM í Vatnaskógi ........00000... 
12 Landssamband ísl. menntaskólanema .......... 
13 Samtök ísl. kennaraskólanema ..........00.... 
14 Samband Þindindisfélaga í skólum ............ 
15 Íslenskir ungtemplarar ......00..00000...00.0. 
16 Æskulýðsnefnd Suður-Þingeyjarsýslu ........ 
17 KFUM og KFUK, starfsstyrkur .......2...... 
18 Æskulýðsnefnd Norður-Þingeyjarsýslu ........ 

Gjöld samtals .......000200 0000. 

Ýmis íþróttamál: 

0 10 Laun ...........000000 0000 ss ss 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........00000 0000... 

Viðfangsefni: 

02 Íþróttasamband Íslands ..........00.0........ 
04 Ferðakennsla í íþróttum .......0.00000000.0.. 
05 Til Frjálsíþróttasambands Íslands ............ 
06 Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ........ 
08 Til Skíðaskólans í Kerlingafjöllum .......... 
09 Til Íþróttafélags fatlaðra .................... 
10 Til Ólympíunefndar ..........00.0.0.00...0.0. 
11 Knattspyrnusamband Íslands vegna námskeiðs 

fyrir knatíspyrnuþjálfara .................... 

Gjöld samtals ........0.00200 00... 

Húsafriðunarsjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........0.200000 0000... 

Ýmislegt: 

0 90, Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........0.200 2000... 

350 

23 600 

20 000 
350 
50 

100 
400 
250 

2500 

300 

23 950 

4116 

25 964 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

23 950 

4116 

25 964



Nr. 100. 236 31. desember 1975. 

Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr 

02 Matthíasarsafnið, Akureyri .................. 80 
03 Minningarlundir og skrúðgarðar .............. 200 
04 Náttúrugripasafn Akureyrar .........0.0.0.... 400 
05 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar .............. 200 
06 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja ............. 200 
07 Til Reykholtsstaðar ...........000000......... 250 
08 Sædýrasafnið, Hafnarfirði ..............00.... 1200 
09 Til umbóta við Geysi í Haukadal ............ 150 
10 Lögberg-Heimskringla ...............0..... 1280 
11 "Tímaritið Veðrið ............200000. 00... 20 
12 Náttúrugripasafnið í Borgarnesi .............. 100 
16 Til Hins íslenska náttúrufræðifélags .......... 15 
17 Til Íslenska stærðfræðifélagsins .............. 50 
18 Málnefnd, nýyrðasöfnun o.fl. ............2... 182 
19 Til Stjórnunarfélags Íslands vegna fræðslustarf- 

SEMI .......000200 00 100 
20 Til Taflfélags Reykjavíkur ..........0.000000.. 50 
21 Til Skáksambands Íslands ..........0000.0.... 1000 
22 Styrkur vegna alþjóðaskákmóta .............. 250 
23 Til Svifflugfélags Íslands ..................... 100 
24 Bandalag ísl. skáta, hjálparsveitir ............ 1200 
25 Barnavinafélagið Sumargjöf ............220.... 1500 
26 Til blindrastarfsemi ...........000000 0000... 450 
29 Dýraverndunarfélag Íslands .................. 100 
30 Efling menningarsambands við v.-íslendinga ... 90 
31 Fuglaverndarfélag Íslands .................... 40 
32 Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn .... 25 
33 "Til Kvenfélagasambands Íslands .............. 2500 
35 Kvenréttindafélag Íslands .................... 225 
36 Menningarsjóður Blaðamannafélags Íslands .. 25 
37 Til Sambands ísl. barnakennara til menningar- 

og félagsstarfsemi ..........2.00000000 00... 150 
38 Til Sambands norðlenskra kvenna ............ 50 
39 Sumardvalarheimili, dagheimili og vistheimili 

fyrir börn úr bæjum og kauptúnum .......... 2 000 
40 Til Zontaklúbbs Akureyrar vegna Nonnahúss .. 15 
41 Til Þjóðdansafélagsins ..........0.20..0.0..00.. 50 
42 Landakotsskólinn, rekstrarstyrkur ............ 1000 
43 Til Northern Scholars Committee ............ 52 
44 Styrkur til Hlíðardalsskóla .................. 1500 
45 Hreindýraeftirlit ...............00.0000.0.. 0... 700 
46 Til Blindravinafélags Íslands vegna ferða um 

landið .........2020000.000 20 100 
47 Til félagsstarfsemi American Field Service .... 75 
48 Til Hagsmunasamtaka einstæðra foreldra .... 150 
49 Kvennaheimilið Hallveigarstaðir .............. 200 
50 Til Sambands norðlenskra kvenna til námskeiðs 

í heimilisgarðrækt ............00000.00 000... 25 
51 Til Íslendingafélagsins í Osló ............0.... 50 
52 Til viðhalds gamla rjómabúsins á Baugsstöðum 50 

53 Til safnahússins á Sauðárkróki .............. 250 
54 Til safnahúss á Blönduósi ...........0000... 200 
55 Til safnahúss á Húsavík .........0..000000. 250



31. desember 1975. 237 

56 
ð7 
öð 
59 
60 
61 
63 
64 

65 
67 

Héraðsskjalasafn, Egilsstöðum, byggingarstyrkur 
Til minnisvarða um Ara fróða .........00.0.. 
Til minnisvarða um Guðmund góða .......... 
Til minnisvarða um Jón Eiríksson konferensráð 
Til þjóðhátta- og byggðakvikmynda .......... 
Til sumarnámskeiða í Leirárskóla ............ 
Til sumarskóla í Edinborg ..........00000... 
Til íslensks dýrasafns, enda verði sett stofnskrá 

um safnið, staðfest af menntamálaráðuneytinu 
Sædýrasafnið í Hafnarfirði vegna stofnkostnaðar 
Til viðhalds og varðveislu gamla prestseturs- 
hússins á Sauðanesi á Langanesi, sem byggt var 
úr Íslenskum steini um 1880 .........000.000.... 
Til rannsókna á fornum þingstað í Kópavogi .. 
Til Sambands austfirskra kvenna ............ 
Til Sambands vestfirskra kvenna ............ 
Til Íslendingafélagsins í Þrándheimi .......... 
Bygging sögualdarbæjar í Þjórsárdal, þriðja 
greiðsla af fimm .........0000000. 0. 000... 
Til Bridgesambands Íslands .................. 
Til varðveislu gamla verslunarhússins á Flateyri 
Barnaheimilið í Kumbaravogi, byggingarstyrkur 
Til verndar arnarstofninum .................. 

Gjöld samtals .........020000 2000... 

Þús. kr. 

250 
3ð 

50 

100 

300 

1200 
100 

200 
2000 

50 
75 
50 
50 
50 

2100 
100 
100 
125 
60 

25 964 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

  

Samtals 9 282 787
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1 03 Utanríkisráðuneytið. 

101 Utanríkisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

102 

201 

010 Laun .......00.000000 0. nn nett 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........2.000.0...0.... 
0 27 Viðhald ...........22.000...n eeen 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............00%. 

Gjöld samtals .......000000200 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............0000. 00 ...se nn... 
02 Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á 

vegum utanríkisráðuneytisins ................ 
03 Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum 

á vegum utanríkisráðuneytisins .............. 
04 Til kjörræðismanna .......000000 0. ..... 

05 Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ........ 
07 Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráðin til 

landkynningar ..........000000 0000... 0... 
08 Vegna markaðsmála .........00..00000.0..... 

Gjöld samtals ..........2022.00 0... 

Varnarmáladeild: 

010 Laun ....2....000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000.000000....0... 

Gjöld samtals .........0.200 200... 

Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli: 

010 Laun .........00000000 00 nes 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0000.0....... 
0 27 Viðhald ...........020020000.n een 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000000.. 

Gjöld samtals ........002000000. 00... 
1 00 Tekjúr .........0200.0 00 s.s 

Mismunur ..........000000 0000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........000000000 0... 
02 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli .............. 
03 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli .......... 
04 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ..... 

Gjöld samtals .........0002000 00... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

33 442 

71391 

950 

1 283 

70 758 

3 800 

21 850 
1235 
7 600 

713 
1110 

107 066 

6 544 
5 558 

104 585 
21 454 

2 295 

10 262 

138 596 
7 000 

13 590 
51 857 
72 243 

906 

138 596 

Þús. kr. 

107 066 

12 162 

131 596
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301 Sendiráðið í Bonn og fastanefnd Íslands hjá 

302 

303 

304 

305 

306 

Evrópuráði: 

010 Laun #............00000 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0...0.000... 
0 27 Viðhald ................0.. 0000 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0... 

Gjöld samtals LR 

Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Sendiráðið í London: 

Laun ........ 0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Sendiráðið í Moskvu: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun ....... sr... 

Önnur rekstrargjöld ..........00..0...... 
Viðhald ...... So... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.... 

Gjöld samtals 

Önnur rekstrargjöld ..........0... 
Viðhald ...... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0..0.... 
Gjöld samtals 

Laun ........ 

0 ...... 

Önnur rekstrargjöld ..........0000... 
Viðhald ...... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals 

Sendiráðið í Osló: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun -....... 

OOK 

LA 

Önnur rekstrargjöld ............0....00.. 
Viðhald ...... sr .. 

Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals sr .... 

Sendiráðið í París og fastanefnd Íslands hjá OECD og 

UNESCO: 

010 Laun .............%% 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00...... 
0 27 Viðhald .................00 eens 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.00... 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

16 948 
4 697 

926 
494 

23 694 
7 049 
918 
371 

21 202 
6 838 

730 
384 

14 275 
6325 
1358 
694 

18 439 
6 279 

731 
446 

21 018 
9237 

335 
378 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

23 065 

32 032 

29 104 

22 652 

30 968



Nr. 100. 

307 

308 

309 

312 

399 

240 

Sendiráðið í Stokkhólmi: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun 2... 

Önnur rekstrargjöld ........000000.0.......... 

Viðhald .........000.00000 0 nn 

Gjaldfærður stofnkostnaður .......00..000.... 

Gjöld samtals .......02000 0000... 

Sendiráðið í Washington: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun .......00 00 
Önnur rekstrargjöld ........0000.0. 00... 
Viðhald .........0000 0000. 

Gjaldfærður stofnkostnaður .......000.000000.. 

Gjöld samtals ......00.020 000... 

Fastanefnd Íslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrif- 

stofa Íslands í New York: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun #........0.00 000 
Önnur rekstrargjöld ........02.000000. 0. 0... 
Viðhald .........2.000000 0. nn 

Gjaldfærður stofnkostnaður .......00.00.0.... 
Gjöld samtals ......200020 000. 

Sendiráð Íslands í Brussel og fastanefnd Íslands 

hjá NATO: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun ........0 00 

Önnur rekstrargjöld .........00000.... 0... 
Viðhald ..........2000000 0. eeen 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.000.. 
Gjöld samtals .....0200020 nn 

Fastanefnd Íslands hjá EFTA í Genf: 

0 10 Laun 22.00.0000... ner nr nennt 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........000000.. 0... 

0 27 Viðhald .............00.0 0... nn 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........000.00... 

Gjöld samtals ......2.0020000 0. nn... 

Ýmis utanríkismál: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ......0..02000 0000... 

Viðfangsefni: 

01 Aðstoð við þróunarlöndin .........00..0.000.. 

02 Til Flóttamannaráðs Íslands ................ 

Gjöld samtals ........0000. 00... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. Þús. kr. 

13 910 
5 8óð 

20 739 

17 491 
5176 
4 561 
1046 

28 274 

21 847 
8598 

638 
461 

31 544 

23 279 
7 631 

893 
415 

18 771 
7 428 
493 
116 

26 803 

13 300 
13 300 

12 500 
800 

13 300
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401 Alþjóðastofnanir: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .............00 0... 

Viðfangsefni: 

01 Tillag til Sameinuðu þjóðanna (United Nations, 
UN) 2 
Tillag til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
(World Health Organization, WHO) .......... 

Tillag til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (In- 
ternational Labour Organization, ILO) ........ 

Tillag til Menningarmálastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization, UNESCO) ........ 

Tillag til Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, FAO) .... 

Tillag til Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar 

(International Atomic Energy Agency, AFA) .. 
Tillag til GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade) .............00 2. 
Tillag til  Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar 
(World Meteorological Organization, WMO) .. 
Tillag til  Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 
(Intergovernmental Maritime Consultative Org- 
anization, IMCO) ........00... 0 
Tillag til þróunaraðstoðar Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations Development Programme, 
UNDP) ....000.... 
Tillag til Alþjóðabarnahjálparsjóðsins (United 
Nations International Ghildren's Emergency 

Fund, UNICEF) ........0.000.0. 
Tillag til aðstoðar Sameinuðu þjóðanna við 
Palestínu-flóttamenn (United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East, UNRWA) 20.00.0000... 

Tillag til Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóð- 
anna (United Nations High Commission for 
Refugees, UNHCR) „...........0.0.00.000 0. 
Tillag til gæsluliðs Sameinuðu þjóðanna á Kýpur 
(United Nations Peace-keeping Forces in Cyprus, 
UNFICYP) #........0.0 00 
Tillag til Matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna 
(World Food Programme, WFP) .............. 

Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki 
á vegum FAO (European Commission for the 
Control of Foot-and-Mouth Disease, FAO) ..... 
Tillög til ýmissa sérsjóða Sameinuðu þjóðanna 
Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag (Perma- 
nent Court of Arbitration, The Hague) ...... 

Tillag til Tollasamvinnuráðsins (Customs (Co- 
operation Couneil) „.........0.0.000000. 0. 

Þús. kr. 

165 353 

9400 

3 940 

3 700 

2 360 

1820 

1510 

2130 

1220 

560 

12 943 

2 900 

2270 

þe
 360 

760 

760 

60 
810 

20 

1140 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

165 353



Nr. 100. 

21 

28 

29 

30 
sl 

32 

3ð 

34 

öð 
36 
37 

38 

Tillag til  Alþjóðasjómælingastofnunarinnar 
(International Hydrographic Bureau) ........ 
Tillag til Alþjóðahvalveiðiráðsins (International 
Whaling Commission) .....00000000. 00... 

Tillag til alþjóðahafrannsókna (ICES, ICNAF, 

NEAFC) 2... 
Tillag til Alþjóðastofnunar til útgáfu tollalaga 

(International Bureau for the Publication of 

Customs Tariffs) ......0000000000. sn... 

Tillag til Alþjóðalandfræðisambandsins (Inter- 

national Geographical Union) ....00.00.000.... 

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) .....0000.000000... 

Tillag til Bernarsambandsins (International 

Union for the Protection of Literary and Artistic 

Works — Bern Union) ....0000000.00.000.... 

Tillag til Alþjóðaráðs Rauða krossins (Inter- 

national Committee of the Red Cross) .......- 

Tillag til Alþjóðasambands sakamálalögreglu 

(International Criminal Police Organization, 

INTERPOL) #......00000n nr. 

Tillag til Evrópuráðsins (Council of Europe) -. 

Tillag til Efnahags- og framfarastofnunarinnar 

(Organization for Economic Cooperation and 

Development, OECD) ....0c00000 00... 

Tillag til Atlantshafsbandalagsins (North Atlan- 

tic Treaty Organization, NATO) .....00.00000.. 

Tillag til Fríverslunarsamtaka Evrópu (Euro- 

pean Free Trade Association, EFTA) ........ 

Tillag til Alþjóðaframfarastofnunarinnar (In- 

ternational Development Association, IÐA) .... 

Tillag til norrænnar nefndar um neytendamál 

Tillag til alþjóðanáttúruverndarsambandsins ... 

Tillag til gæsluliðs S.þ. fyrir botni Miðjarðar- 

hafs 20.00.0000 
Alþjóðasamband um byggingaskipulag ........ 

Gjöld samtals .......000200000 00... nn... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

500 

530 

4210 

68 220 
60 
90 

2430 
40 

165 353 

Þús. kr. 

  

Samtals 732 116
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101 

171 

201 

1 04 Landbúnaðarráðuneytið. 

Landbúnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa: 

010 Laun ...........2000 00... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........002.00........ 
0 27 Viðhald ...............0.... sn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............000.. 

Gjöld samtals .........0.20.0.0 00. 

Jarðeignir ríkisins, framlög: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........20.00....... 

Gjöld samtals .......00.00. 0... 

Jarðeignasjóður ríkisins: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........000.000..00. 

Gjöld samtals ........0.0.0000 000... 

Búnaðarfélag Íslands: 

010 Laun ........00000000 00 n nt 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000..0 00... 

Gjöld samtals .........2020200 0... 
1 00 Tekjur .........00.00020000 0... 

Mismunur ...........2.0000. 000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0.000000 00. 
02 Jarðrækt  ......0....000.0 0000 
03 Garðyrkjumál .........200000.0.. 0... 
04 Fóðurrækt ............2.0000 000... 
05 Verkfræðiráðunautur ...........0.000000.0..0. 
06 Nautgriparækt ............000 0000... 
07 Æðarrækt ........0.00000 00... 
08 Sauðfjárrækt  ...........020%. 00... 
09 Hrossarækt .........0.0.200. 0... 
10 Alifugla- og svínarækt .........00.000000000.. 
11 Bygginga- og bútækni ..........0...000000. 00... 
12 Forðagæsla .........2..000000000.. 0... 
13 Búnaðarhagfræðiráðunautur #................. 
14 Skýrsluvélaþjónusta búfjárræktar ............ 
15 Ráðningastofa landbúnaðarins ................ 
16 Búnaðarfræðsla  ..........0.0000 0000... 

Þús. kr, 

12 680 
0071 

48 
133 

43 736 
öð 730 

99 466 
6 840 

27 454 
3 696 
3788 
1438 
2 598 
4171 

264 
4 052 
2098 

728 
1818 
802 

1866 
2 668 
1035 

18044 
6175 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

17 932 

23 560 

92 626



Nr. 

205 

206 

100. 244 

í8 Til landbúnaðarsýningar .........0.000.00.0.0. 
19 Húsbyggingarsjóður  .........0.00000......... 
20  Búnaðarþing og endurskoðun .......0...000... 
22 Búreikningaskrifstofa ..........0000.000000.. 
23 Minkarækt  ........2000000 0000... 

24 Bændanámskeið  .......20.00.000000.. 0... 
25 Eftirvinna ráðunauta ...........0.000000.0..0... 
206 Kostnaður vegna beitartilrauna S.þ. .......... 

Gjöld samtals .........0000 00... 

Veiðistjóri: 

010 Laun ........0.000000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0.000.0.0.00... 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ............00000000.. 0... 

Gjöld samtals ........0.200200 0... 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins: 

0 10 Laun ........2000000 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000.000..0..0.... 
0 27 Viðhald ..........22.00.00 00 s.s 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja Í B-hluta ..........00.00.0..0... 

Gjöld samtals .......0..0 00... 

1 00 Tekjur ........2000000 0. 
Mismunur ..........0.000200 00 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........002002.0 0000 .0 nn 
02 Útgáfukostnaður  ...........000.0. 0. 
03 Búfjárræktardeild  ...........0...0.000.00...... 

04 Jarðræktardeild  ............20000.0... 0... 0... 

05 Eftirlitsdeild landbúnaðarvara ............... 
06 Bútæknideild ..........02.02000... 0. 0... 
07 Tölfræðilegir útreikningar ................... 
08  Gróðurrannsóknir og kortagerð .............. 
09 Tilraunabúið Hesti ...........000000 00.00.0000. 
10 Tilraunastöðin Möðruvöllum ......0.0..00..00... 
Íí Tilraunastöðin Skriðuklaustri ................ 

12 Tilraunastöðin Reykhólum ..........000002.. 
13 Tilraunastöðin Sámsstöðum ......0000.0.0.0... 

14 Landgræðsluáætlun  .........0220000 00. 0... 
15 Ylrækt og garðrækt .........0...0000 0000... 
16 Tilraunastöðin Korpúlfsstöðum .............. 
17 Rannsóknir á kjöti og mjólk .................. 
18 Mótframlag vegna styrks frá Alþjóðakjarnorku- 

stofnuninni 

Gjöld samtals FO RKRR 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

143 
950 

3975 
7 580 
1873 
570 

1900 
380 

99 466 

49 649 

54 544 
1900 
8741 

44 359 

159 193 
4 200 

13 122 
1425 

21313 
18 339 
3121 

11 856 
5 438 

11 820 
5 592 

19 080 
9 644 
4. 927 
5116 

21 389 
760 

4 826 
760 

665 

159 139 

Þús. kr 

14 049 

154 993



31. desember 1975. 245 Nr. 100. 

231 Skógrækt ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 

010 Laun .......00000000 00 erat 43 190 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........000000000........ 16 359 
0 27 Viðhald ..........0...0.00ee seen 10 735 

0 70 Vextir .......0.0.000000. nes 105 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00000.... 56 057 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 6 140 

Gjöld samtals .......020000 000 132 586 
1 00 Tekjur ........00.000.00 000 n nn 11 200 

Mismunur .......0020000 000. 121 386 

3 00 Lánahreyfingar út ........000000 000... .0 0... 615 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........00200000 000. 8 695 
02 Skógarvarsla  ........00.000 0000 n en 19475 
03 Skóggræðsla ........0202000 00... 23 330 
04 Gróðrarstöðvar  .......200000 00. 14 840 
05 Skóggræðsla fyrir einstaklinga .............. 1140 
07 Tilraunir að Mógilsá .........02000.....0...0.% 8675 
08 Ýmis kostnaður ........0000..00 00. 884 
09 Til Skógræktarfélags Íslands ................ 3 800 
10 Til framkvæmda í Fljótsdal .........0000.0.0.... 1200 
11 Landgræðsluáætlun .........00200020. 00... 0... 50 547 

Gjöld samtals ........0.200.. 0. 132 586 

235 Landgræðsla: 

0 10 Laun ..........000020 00 19 936 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000.0.0.000.. 31 S81 
0 27 Viðhald .............200. 0... nn 8 208 
0 70 Vextir ........2.02000000 ens 300 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0...2... 235 875 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 2 850 

Gjöld samtals .......2.020. 002. 299 050 
1 00 Tekjur ........0.0.00. 000 ne nr 15 000 

Mismunur .......0.000 000. 284 050 

236 Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0.00000000... 9500 

Gjöld samtals ......0000200 000. 9500



Nr. 

241 

243 

244 

100. 246 31. desember 1975. 

Landnám ríkisins: Þús. kr. 

0 10 Laun .........002000 00... 9 558 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............000...0.0... 4 232 
0 70 Vextir .........000000000. en 1000 
0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0..0.0.0... 33 250 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 32 450 

Gjöld samtals .........02000000 00... 80 490 
100 Tekjur ..........0.0..... s.s 2500 

Mismunur ..........0200000 000... 
3 00 Lánahreyfingar út ............000000 0000... 1 679 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........20.00000. 000. s.n 14 790 
02 ''Til byggingar íbúðarhúsa .................... 17 250 
03 Inn-Djúpsáætlun ........0.2.000000 0... 6 650 
04 Til byggingar gróðurhúsa ...............00... 950 
05 Til skipulagningar .............00.0000 0000... 1900 
06 Til varmaveitna ..........2.0.00000 000... 950 
07 Til srænfóðurverksmiðja ..........0.0.0...0... 32 300 
08 "Tap Fóðuriðjunnar í Ólafsdal 1974 .......... 5 700 

Gjöld samtals ..........00.2.0 0... 80 490 

Mat á landbúnaðarafurðum: 

0 10 Laum ......00002%000 00 rann rn nn 1152 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0000.0....0...0... 1010 

Gjöld samtals .......020000 0 

Sauðfjárveikivarnir: 

0 10 Laun ...........000000 0 19 186 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................0.0.0... 4312 
0 27 Viðhald .............200.0e enn 2648 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 143 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 2187 

Gjöld samtals ........2.0000000 00. 

Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða: 

0 10 Laun ......02000000000 rann 1855 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.00000.0.000.. 765 

Gjöld samtals .......0.2000000 00... 

Þús. kr. 

77 990 

2162 

28 476 

2620



31. desember 1975. 247 

246 Veiðimálaskrifstofan: 

247 

271 

286 

0 10 
0 20 
0 80 
0 90 
0 91 
0 94 

Laun .........0...0 00 
Önnur rekstrargjöld ...........0020000000.00 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B-hluta ..........0.0.0.00... 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ...........0.0. 00... 

Embætti yfirdýralæknis: 

010 Laun >..........02.00. 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00..0.0 0... 
0 27 Viðhald #..............0.000.0 00 enn 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ...........000..... 

0 900 Vfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........2..0000 00. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...............0. 00... nn 
02 Héraðsdýralæknar  ..........0200.0 000... 
03 Styrkur til einstaklinga vegna dýralækninga .. 
04 Til júgurbólgurannsókna ............00.0.... 
05 Vegna búfjársjúkdóma .........00000000.00.0.. 

06 Dýralæknabústaðir, viðhald #................ 
07 Bygging dýralæknabústaða .................. 
08 Eftirlit og eftirlitsferðir .................00... 

Gjöld samtals ............200 000 

Landgræðslusjóður, framlag: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B-hluta ..........00000000.0.0. 
Gjöld samtals ..........000 000. 

Landbúnaður, framlög: 

0 10 
0 20 
0 90 
0 93 

Laun 0... 
Önnur rekstrargjöld .........0.0.0..0 00. 
Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........0.... 
Gjöld samtals ..........20000 000... 

Viðfangsefni : 

03 
04 
05 

06 Stofnlánadeild landbúnaðarins ................ 

Fyrirhleðslurð) ............00..0. 00. 
Landþurrkun?) ..........00.002 0000. 
Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 ...... 

Þús. kr. 

11 584 
9 290 

371 

3040 
3 800 

33 038 
4 243 

2 000 
13 300 

1615 

2011 
33 820 

190 
1425 
975 

2000 
13 300 

475 

54 196 

15 351 

51 257 
3278 

1710 913 

190 
293 550 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 8. 

2) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 9. 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

28 085 

54 196 

15 351 

1 765 448 

A 31



299 Ýmis 

248 

Jarðræktarframlög ..........00000 0... 00... 
Til framræslu ......00.0000000. 0... 0... 
Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir ........ 
Framleiðnisjóður landbúnaðarins ............ 

Veðdeild Búnaðarbankans ......000000000000.. 

Mjólkurbú og smjörsamlög ..........0000.... 

Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir .... 

Til búfjárræktar skv. lögum nr. 31/1973 ...... 
Til nautgriparæktarsambanda ..........0...... 

Gjöld samtals ......000220. 00... 

starfsemi á sviði landbúnaðarmála: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0000000... 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í Behluta .........0.0200.0000... 
0 98 Til fyrirtækja og atvinnuvega .....0.0.00000.0... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .....02.0000000 0 enn. 

Viðfangsefni: 

02 "Til Garðyrkjufélags Íslands ...........0..0... 
03 "Til Norræna búfræðifélagsins ............2... 
04 "Til Landssambands ísl. hestamannafélaga .... 

Til Landssambands ísl. hestamannafélaga til 
leiðbeininga um hestamennsku .............. 
Einangrunarstöð holdanauta ......00..00000... 
Landgræðsluáætlun .........0000000.000...0.... 
Æðarræktarfélag Íslands ........0.00..0000... 
Til félags áhugamanna um fiskrækt .......... 
Til gróðurverndar í Búðahrauni .............. 
Til Hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ ........ 
Efnarannsóknastofa Norðurlands ............ 

Til rannsóknastöðvarinnar Kötlu, Víkurbakka .. 

Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands 

Til heykökuverksmiðju á Svalbarðseyri ...... 
Félagssamtökin Landvernd ......0.0..0.00.00... 

Gjöld samtals .....0200020 000. 

501 Bændaskólinn á Hvanneyri: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun ........00000 00 

Önnur rekstrargjöld ........0000000 0... 0... 
Viðhald ...........0000 0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ........00.000000.. 

Gjöld samtals .....02000000 000. 

Tekjur ........2000000 0. 

Mismunur .........0000 0000. 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

374 993 
80 000 

4 000 
33 250 
11 400 
1190 

890 000 
51 985 

415 

1 765 448 

16316 

19 000 

750 
3 462 

34 852 
29 175 

7 253 

36 950 

107 730 
37 000 

Þús. kr. 

39 528 

70 730



  

31. desember 1975. 240 Nr. 100. 

502 Bændaskólinn á Hólum: Þús. kr. Þús. kr. 

010 Laun ..........0..20 0000 15 145 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000 0000... 6738 
0 27 Viðhald .............0.000.. es 2375 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.00.000.. 3 753 

Gjöld samtals ...........00..0 0... 28011 
100 Tekjur ...............0.00 0... 9030 

Mismunur ..............0000 0. 18 981 

503 Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 

0 10 Laun .........0.0.0000%00 00 enn 15 380 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000.0..0.0... 6 764 
0 27 Viðhald ...............0.0.. 0... 2 650 
0 70 Vextir ..........0.00..... 0... 100 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður ...............0.. 10 450 

Gjöld samtals ........20..0200 0 35 544 

1 00 Tekjur ...........2.2.0.. 0. 3000 
Mismunur ..........0... 000... 32 544 

504 Bændaskóli í Odda: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0000000.. 4 750 
Gjöld samtals ..........200.2. 000. 4 750 

Samtals 2 867 507



Nr. 100. 250 

101 

201 

202 

1 05 Sjávarútvegsráðuneytið. 

Sjávarútvegsráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun .....0..00000000 0 ne snerta 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000000.0..00..00. 

Gjöld samtals ......0000000 000... 

Fiskifélag Íslands: 
0 10 Laun .....00000000000eennner rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000000.0.0.00.. 
0 27 Viðhald ..........00...eeeesssssnn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.00... 

Gjöld samtals .......2.0200000 000. 
100 Tekjur ........0000000000 0. 

Mismunur .........0000000 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......02.00000 000. 
02 Hagdeild ..........0000000 0... 
03 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitar- 

tækja 0... 
04 Skýrsludeild ........0020000 000 
05 Aflatryggingasjóður .........0000000.0 0... 
06 Fiískræktardeild ........00.000000 00... 0... 

Gjöld samtals .......0.0000 0. 

Hafrannsóknastofnun: 

0 10 Laun .......0.0.00000.00 ns 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......0000000. 0... 0... 
0 27 Viðhald ............2000.... enn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........02.0.0.. 

Gjöld samtals .......0.0200 00. 
1 00 Tekjur .......0.000000 00 ens 

Mismunur ......000000. sen 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........20002000 000 0n sn... 
02 Uppsjávarfiskadeild .........0.00000.00....... 

03 Svif- og botndýradeild ..........0000000.0... 
04 Sjórannsóknadeild .........02000000 000... 
05 Veiðarfæradeild ............0000.000.00 000... 
06 Plöntusvifdeild ...........2000000. 0... 
07 Botnfiskadeild ..........0000000. 0... 
08 Flatfiskadeild  .........0..0000000. 0... 

09 Raftæknideild ...........0.0.00 000... 0... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

17 516 
8 740 

30 262 
17 989 

668 
476 

49 395 
5 000 

19 596 
6 126 

6327 
7 945 
6 708 

— 2693 
49 395 

201 711 
117 549 
39 696 
48 839 

407 795 
20 000 

11 754 
18 579 
16 672 
16 476 
4 035 
6 248 

19 996 
8 538 

22 807 

Þús. kr. 

26 256 

44 395 

387 795



31. desember 1975. 251 

203 

215 

221 

I0 Veiðarfærakostnaður .........0..000.0.00.....0. 
12 Bjarni Sæmundsson R/S RE 130 .............. 
13 Árni Friðriksson R/S RE 100 „.......00000.0.. 
14 Baldur ...........0000essrns 

15 Dröfn R/S RE 1385 ........0.2.00000.. 00... 
16 Útibú á Húsavík ..........20.00..0... 0... 
17 Útibú á Höfn í Hornafirði .........0.0000.. 
i8 Útibú á Ísafirði ............000000.0. 0... 
19 Leiguskip .........000000 0000... 

Gjöld samtals .......020.00. 0. 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins: 

0 10 Laun ........000000000 00 nanna 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........20.0.00.000.0...0. 
0 27 Viðhald ...........2.0020000n neee 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........0.2.000 200... 
1 00 Tekjur .........00000. 0000. 

Mismunur ..........2020000 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........20..20.000 00... .n en. 
02 Efnagreiningasalur ...........0.00000 0000... 
03 Gerlarannsóknir  ........00000000.... 0... 0... 
04 Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum .......... 
05 Útibú á Ísafirði ..........00000.0 000... 
06 Tæknideild .......2..2000. 000. ne enn 
07 Utibú í Neskaupstað ........0..0000000........ 

Gjöld samtals .......00.20000 0 

Framleiðslueftirlit sjávarafurða: 

0 10 Laun ........0000000 0000 nn nes 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........2.000000.0.......0. 
0 27 Viðhald ...............0..ene ns 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.00... 

Gjöld samtals ..........20000 0000... 
1 00 Tekjur ........000202000 000. 

Mismunur ..........000000 0000... 

Verðlagsráð sjávarútvegsins: 

0 10 Laun .......2000000000 0. 0 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.000000.0.0... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .............00... 

Gjöld samtals .......0.0020000.0. 000... 

Þús. ks. 

12 857 
16 726 
66 874 

90 282 
22 197 

3144 
2 730 
3 180 
5 700 

407 795 

43 211 
13 358 
1330 

10 598 

68 497 
5 000 

9 857 
28 207 
14 090 
2374 
5 816 
3 303 

— 4850 
68 497 

81 030 
19 760 

618 
3 808 

105 216 
1200 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

63 497 

104 016 

6 189



Nr. 100. 259 

222 

271 

212 

tv
 

PR
 

þi
n 

299 

Síldarverksmiðjur ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........20.0.00.0.0. 

Gjöld samtals .......200.00 000. 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .............0.0..0.. 

Gjöld samtals .........00200 000 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í Behluta ...........0...0002.... 

Gjöld samtals ...........200 000 

Aflatryggingasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í Bhluta .........0022000000.. 

Gjöld samtals .........0.00.000. 0000... 

Viðfangsefni: 

02 Aflatryggingasjóður, lög nr. 77/1962 .......... 
03 Stofnfé alm. deildar togaraflotans ............ 

Gjöld samtals .........0.20.00. 000... 

Ýmislegt á sviði sjávarútvegs: 

010 Laun ...........200. 000. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000000.00..... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .........0.0.0... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........0000.000 00... 

Viðfangsefni : 

01 Sjóvinnunámskeið ...........0.020200 00... 
02 Til skólabáta .......0..0200 000 

03 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum ............- 

04 Vegna rekstrarhalla togara 1976 .............. 

06 Fiskveiðasjóður, framlag skv. 1. nr. 55/1973 .. 

07 Fiskveiðasjóður, framlag skv. 1. nr. 33/1970 .. 

09 Veiðieftirlit ............00.0 00 
10 Verðuppbætur á línufisk ........0000000000... 
11 Til að tryggja útgerðarfyrirtækjum viðgerðar- 

þjónustu á fiskileitartækjum ................ 
12 Heimildarkvikmynd um sjómennsku .......... 

13 Vegna athugunar á nolkun svartolíu í dísil- 
skipum  ......200000 

14 Norræna fiskimálaráðstefnan 1976 ............ 

Gjöld samtals ..........000000 0... 

31. desember 1975. 

Þús. ki. 

21 850 

6 601 

113 691 

111316 
2375 

113 691 

6 209 
1477 

467 750 
8095 

2500 
570 
132 

42 750 
346 750 
33 250 

1 554 
45 000 

500 
250 

2 850 
1425 

483 531 

Þús. kr. 

21 850 

57 767 

6 601 

113 691 

483 531



31. desember 1975. 253 

901 Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna: 

0 10 Laun .......00000000nn0nnnne rn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........000.00.0000......... 
0 27 Viðhald ...............e.eeeene nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.0.0.. 

Gjöld samtals .......00000000 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........00.0000 0000 .n nn... 
03 Skúlagata 4 ........00020000.. en... 
04 Keldnaholt .........0.00000 000... 

Gjöld samtals .......000000 2000... 

Þús. kr. 

24 234 

23 376 
2945 

380 

15 629 
10 664 
24 642 

50 935 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

50 935 

  

Samtals 1366 523



Nr. 

101 

102 

201 

202 

100. 254 

1 06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, aðalskrifstofa : 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

010 Laun ........00..0000 000 nn ass 17 327 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........20.20000..0....... 8244 
0 27 Viðhald .............0..e.eeensssss 124 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0.000.. 409 

Gjöld samtals ........0.000000 000. 

Stjórnartíðindi: 

0 10 Laun #......2.0000000 00 en ne enn. 1581 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000000.0..0... 14 686 
0 27 Viðhald .............2020000. s.s. 76 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.000... 76 

Gjöld samtals ........2..0000. 0 16 419 

100 Tekjur .........2.200.0. 0... 400 
Mismunur ...........200000 0... 

Hæstiréttur: 

010 Laun .......0..0020000 0. neta nnr 6117 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.00000000000.. 1 933 
0 27 Viðhald ...........2200.... en ss 523 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.0.0.. 333 

Gjöld samtals .........000. 000... 14 906 
100 Tekjur ...........2.00 000... 600 

Mismunur ...........0..02 000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........2.00.000 00... n nr... 8361 
02 Útgáfa hæstaréttardóma ...........0.00.0....... ð 120 
03 Ljósprentun hæstaréttardóma ................ 1425 

Gjöld samtals .........0.00000 0. 14 906 

Ríkissaksóknari: 

010 Laum ......020.00000 000. n ret 16 773 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0...00.0000.... 4 109 
0 27 Viðhald ..............00..0.. vn 143 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00..... 238 

Gjöld samtals ..........20.000 0... 

Þús. kr. 

26 104 

16019 

14 306
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203 

204 

206 

Borgardómaraembætti: 

010 Laun ........00.0000000. 0 ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............000..0...... 
0 27 Viðhald ............2.000... 0. sn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00000... 

Gjöld samtals .........000.00 0... 

Borgarfógetaembætti: 

010 Laun ..........0.0.000 00... ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............200.00....... 
0 27 Viðhald .............220.00.. even 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00000... 

Gjöld samtals .......00.00.00 00... 

Sakadómaraembætti: 

0 10 Laun ........0.000000 0000 nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........200200..0.0...... 
0 27 Viðhald ..............200020.. eo. nn 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.00%.. 

Gjöld samtals ..........00..0 000... 

Viðfangsefni : 

01 Yfirstjórn .........0..0000000.0 renn 
02 Rannsóknarlögregla ..........00000000...0.00.. 
03 Hegningarhús ............02000000... 0... 

Gjöld samtals ..........0.00000 0... 

Lögreglustjórinn í Reykjavík: 

010 Laun .........0.02000000 00 ns s sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............2.0.00.00000.. 
0 27 Viðhald ............2.200.0eenenvennns 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00000... 

Gjöld samtals .........000000.0 0... 
100 Tekjur .........20000000 sess 

Mismunur ...........0.02000000 nn. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0...00000 0... sn. 
02 Útlendingaeftirlit ...............0000.0..00.0.. 
03 Almenn löggæsla ...........00000000. 0... 
04 Fangaklefar ...........0220.00000. 00... 
05 Eftirlit á vegum ..........000000. 0... 
06 Eftirlit með vínveitingahúsum ................ 
07 Lögregluskóli .........02000000 00... 
08 Aðallögreglustöð við Hverfisgötu .............. 
09 Mötuneyti #.......0...00000 0... 0. 
10 Sími og fjarskipti .......0..02000000.0. 000... 

Gjöld samtals .........000000 00... 

Þús. kr. 

31 771 
6 198 
285 
285 

32 093 
7825 

147 
113 

95 870 
25 416 

2 945 
2375 

43 809 
61 600 

— 2197 
126 606 

461 100 
89 643 
33 516 

6 156 

590 415 
4 302 

31 456 
7 263 

482 502 
13 261 
19 797 
1764 
1248 

23 574 
2 881 
6 669 

590 415 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

38 039 

40 778 

126 605 

586 112
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211 

212 

214 

Bygging lögreglustöðvar í Reykjavík: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ......0000000.. 

Embætti sýslumanna og bæjarfógeta: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals .............. 

Viðfangsefni: 

02 Prentun sameiginlegra kvittana 
03 "Til kaupa á bókhaldsvélum .... 

Gjöld samtals ........... 

Bæjarfógetinn, Akranesi: 

010 Laun .....0.000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 27 Viðhald ..........0.2.00.0.0....... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals .......0.0.. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......000.0000...... 
02 Löggæsla .......00 0. 

Gjöld samtals ......0...... 

Sýslumaðurinn, Borgarnesi: 

010 Laun .......000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 27 Viðhald ........02000.0 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals .......0...0.... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......000000. 00... 
02 Löggæsla ......00.0.00 0... 
03 Hreppstjórar ......00000 0... 

Gjöld samtals ......0..... 

Sýslumaðurinn, Stykkishólmi: 

010 Laun .....0.00000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 
0 27 Viðhald ......00.0.00.0.0 0... 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ............. 
100 Tekjur .......0000. 00... 

Mismunur ........00000 0... 

0... 0... 

0000... 

#0.0.00.00......... 

so... 

so... 

so... 

00... 

#00... 00... 

#0..000000..... 

so... 

00... 

oo... 

0... 0... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

12 195 

1800 
2470 

1800 
2470 

4 270 

19 851 
4 460 

475 
399 

11 753 
13 432 

25 185 

14 556 
4 074 

562 
3ð4 

11 085 
7120 
1320 

19 525 

20 093 
8 277 
1606 

33 

30 009 
485 

Þús. kr. 

12 195 

4270 

25 185 

19 525 

29 524
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Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0020000..e0 eens... 
02 Lögsæsla Stykkishólmi .......00000000000.... 
03 Löggæsla Grundarfirði ...........0.00000000. 
04 Löggæsla Ólafsvík ............000000 0... 
05 Löggæsla Hellissandi ...........0.0000000.... 
06 Hreppstjórar .........00000000 e.s... 

Gjöld samtals .........000.000 0... 

215 Sýslumaðurinn, Búðardal: 

216 

217 

0 10 Laun .......0.0000200 00 n nan 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000000...0...0.0. 
0 27 Viðhald ...........2.0.0...s sn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0...0.. 

Gjöld samtals ..........00. 000... 
1 00 Tekjur .........02020000 0... sn 

Mismunur ..........000000 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0..00000. 00... .n nr 
02 Löggæsla ............00000 00. 0 
03 Hreppstjórar ........00002000 0... 

Gjöld samtals ..........0 000. 

Sýslumaðurinn, Patreksfirði: 

0 10 Laun .........000000 00 sen 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000000.... 
0 27 Viðhald .............20000. 00 ven 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.0.0.. 

Gjöld samtals .........0.22.0.0 00. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........20000. 000... 
02 Löggæsla ...........000000 00. 
03 Hreppstjórar .........00.220000 00... ee... 

Gjöld samtals ..........02. 00... 

Bæjarfógetinn, Bolungarvík: 

0 10 Laun .........000000 0... nnnn nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........20.0000......00.. 
0 27 Viðhald ...........2...0...esn ee 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.00.0.. 

Gjöld samtals .........0000000 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0002 00... 
02 Löggæsla ...........000000 000... 
03 Bygging lögreglustöðvar ...................... 

Gjöld samtals .........200.000 00... 

Þús. kr. 

12 274 

3826 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

18 560 

14 236



Nr. 100. 258 

218 Sýslumaður og bæjarfógeti, Ísafirði: 

219 

221 

222 

0 10 Laun „22.00.2000... 00 rn ne enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00.00....0.0... 
0 27 Viðhald ...........22.000eneeeessen 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.00.00.0... 

Gjöld samtals ......000020000 000... 

Viðfangsefni: 

0l Yfirstjórn .......2.0000.0s. ess 
02 Löggæsla ........00000000 000 
03 Hreppstjórar .......0200020000 000... 

Gjöld samtals .......202000 000... 

Sýslumaðurinn, Hólmavík: 

010 Laun ........0.000000 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000......00... 
0 27 Viðhald ..........22.0000.00 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........000.000.... 

Gjöld samtals ......0200002. 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0000000 0... 

02 Löggæsla ........20000000 000. 
03 Hreppstjórar .......02000000 00... 

Gjöld samtals ..........2002000 00... 

Sýslumaðurinn, Blönduósi: 

0 10 Laun .......00000000 00 ennvernver ne 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.00.0000.0...0... 
0 27 Viðhald ..........0.0.000e.e eeen 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0..00.00.0.. 

Gjöld samtals ......0000000 0000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......000000000 00... 
02 Löggæsla ........0.00000000 00... 
03 Hreppstjórar .......00.0000000 00... 

Gjöld samtals ..........20000 000... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Sauðárkróki: 

10 
20 
27 (

a
 

1 00 

Laun .... 

Önnur rekstrargjöld ............0000000000... 
Viðhald .. sr. 

Gjöld samtals .......00.000 000... 
Tekjur ... 

Mismunur 

sr ... 

NON 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

23 039 

6325 

437 

1046 

15 988 
13 863 

996 

30 847 

4 383 
1152 
380 
143 

4 908 
600 
590 

6 058 

14 228 
4 631 

238 
1710 

10 979 
8 488 
1340 

20 807 

14 905 
4 750 

285 

19 940 
22 

Þús. kr 

30 84 

6 058 

20 807 

19918
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223 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........02000 0... nn en 
02 Löggæsla ...........00000. 0. 0... 
03 Hreppstjórar ..........0.20.000 0... 0... 

Gjöld samtals ..........000.00 00. 

Bæjarfógetinn, Siglufirði: 

0 10 Laun #......0..0000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.... 
0 27 Viðhald .............0.00 200... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........0.00 00 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........20.0 00... 
02 Löggæsla ..........0.0.00 20 

Gjöld samtals ........0..0. 00 

Bæjarfógetinn, Ólafsfirði: 

010 Laun ...........000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald .............0...0 00... nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......00.000. 00. 
100 Tekjur .........000000.00 00 

Mismunur ...........2.002.00 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........02.0.0. 0... 
02 Löggæsla ...........000000 0000. 

Gjöld samtals ........0.0 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Akureyri: 

0 10 Laun .............020. 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ............00.2000 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ..........00. 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0000 0000 
02 Löggæsla Akureyri ..........0000..000.. 
03 Löggæsla Dalvík ...........00000000.0... 

04 Hreppstjórar ...........0200000 0. 0... 

Gjöld samtals ........00.00 000 

Þús. kr. 

12131 
6 792 
1017 

19940 

16 900 
2 989 

380 
Tól 

9473 
11 547 

21 020 

6 620 
1322 
499 
152 

8593 
184 

4 250 
4 343 

8593 

63 314 
12 732 

869 
475 

34 068 
38 ðöd 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

21 020 

8409 

77 390
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226 Sýslumaður og bæjarfógeti, Húsavík: Þús. kr. Þús. kr 

010 Laun .....00000%00 00 nr nennt 22 189 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......2.000.000.0000...... 5 347 

0 27 Viðhald .........20.0.00.0 0. 409 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......2.000.00... 646 

Gjöld samtals ......0.0000.00 0. nn. 28 591 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......000000 00 nr ennn 12339 

02 Löggæsla Húsavík ..........00000.0.......... 10 193 

03 Löggæsla Raufarhöfn .......0.00000000.0 0... 2 366 

04 Löggæsla Þórshöfn .......0000000000 00. .00... 2 093 

05 Hreppstjórar ........00000 000. nn nn. 1 600 

Gjöld samtals ......0..000. 000... 28 591 

227 Sýslumaður og bæjarfógeti, Seyðisfirði: 

0 10 Laun .......0000 00 12 600 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........000000 0. ..00.... 3822 

0 27 Viðhald ...........00.0000 0. nn en nn 475 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........000..000.. 48 

Gjöld samtals .....0000000. 000... 16 945 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......200000 nn enn. 9613 

02 Löggæsla Seyðisfirði .....0.0000000000....0.. 4 113 

03 Löggæsla Vopnafirði .........2000000... 0... 2126 

04 Hreppstjórar ......0..000000. 00. nn 1093 

Gjöld samtals .....00.00000 0... 16 945 

228 Bæjarfógetinn, Neskaupstað: 

0 10 Laun .....0.0000%00 ene nenna 8020 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........000.0.0.0. 0... 3 066 

0 27 Viðhald ............0.00. 0. s.n 285 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.02..0... 95 

Gjöld samtals .......0200 000. 11 466 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .....0..0000000 0000 6 620 

02 Lögsæsla ........0200000 0000 4 846 

Gjöld samtals ........0.020000 00. 11 466 

229 Sýslumaður og bæjarfógeti, Eskifirði: 

0 10 Laun .......0000s0 000 15 716 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.00000.00.... 3497 

0 27 Viðhald ...........0.20.000 nn enn 154 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000.... 228 

Gjöld samtals .........0000 0000... 19 595 

1 00 Tekjur .......0000.000. 00... 20 

Mismunur ........00000 000 19575
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Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........000000 00... 
02 Löggæsla Eskifirði .......02..000000.. 000... 
03 Lögsæsla Egilsstöðum .........0.0.00..0.00.000.. 
04 Löggæsla Fáskrúðsfirði .............0..0..0... 
05 Löggæsla Reyðarfirði .............20.0.00.00... 
06 Hreppstjórar .........2..020000 00... 

Gjöld samtals 

230 Lögreglustjórinn í Hafnarhreppi: 

231 

232 

0 10 Laun ........00.00.00 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00000.000000... 
0 27 Viðhald ..............02000 00. .e0 nn 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ...............2... 

Gjöld samtals .........0.%00 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........00. 000. en 
02 Löggæsla .........000000 00 

Gjöld samtals sr... 

Sýslumaðurinn, Vík í Mýrdal: 

010 Laun ...........0200 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00..0 0... 
0 27 Viðhald ..............00.000 0 enn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0000.0.. 

Gjöld samtals .......0.0.00000 00 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0.00000 0000 
02 Löggæsla Vík ..........20.0.0000 0... 
03 Hreppstjórar ............0.20 0... 

Gjöld samtals 

Sýslumaðurinn, Hvolsvelli: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

100 

Laun -...... 

Önnur rekstrargjöld .......00.0.. 
Viðhald ..... 

Gjöld samtals 

Tekjur ...... 

Mismunur ... 

Viðfangsefni: 

01 
02 
03 

Yfirstjórn ... 

Löggæsla ... 
Hreppstjórar 

Gjöld samtals 

sr. 

Þús. hr 

11 089 
1945 

2097 
1461 

1703 
1300 

19 595 

7126 
3142 

475 
166 

4 838 

11 509 

5931 
2678 

190 
143 

6 286 
1856 
800 

8942 

10 741 
2428 

750 
475 

14 394 
700 

9114 
4 380 
900 

14 394 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

11 599 

8942 

13 694



Nr. 

233 

234 

235 

236 

100. 262 

Bæjarfógetinn, Vestmannaeyjum: 

0 10 Laun ....0..000000000 enn enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000000... 
0 27 Viðhald ..........00000000. 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......200000 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......000000000 0... 0... 
02 Löggæsla „.......0000000 00... 

Gjöld samtals .......002000 200... 

Sýslumaðurinn, Selfossi: 

0 10 Laun ....00.0000%000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000000.... 
0 27 Viðhald ...........000.00.0. en... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ......000000000 0... 
100 Tekjur .......00000000 000... 

Mismunur .......00020000 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........000.000 0 e re 
02 Löggæsla .........00200000 00... 
03 Hreppstjórar ......0.000000 00... 

Gjöld samtals ........000000 00. 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Keflavík: 

0 10 Laun #.......0000000 0000 n nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........20...0.... 
0 27 Viðhald ............20000 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......000000 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0000000 0000... 0... 
02 Lögsgæsla Keflavík-Njarðvík ........... 
03 Löggæsla Grindavík ...........00..000..... 
05 Hreppstjótar ........0000000 000... 

Gjöld samtals .......000000 000... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Hafnarfirði: 

010 Laun .......2.00.0000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ...........2.2000.e enn. 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......00000. 0000... 

31. desember 1975. 

Pús. kr. 

29 762 
9 647 

982 
190 

15 809 
24 112 

40 581 

33 893 
7 064 
514 

1 188 

42 659 
1500 

15 760 
24 882 
2017 

42 659 

63 294 
12 936 

618 
6 460 

33 406 
40 560 

8 622 
720 

83 308 

77 920 
20 791 
1253 

892 

Þús. kr 

40 581 

41 159 

83 308 

100 856



31. desember 1976. 263 Nr. 100. 

Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr. 

01 Yfirstjórn .......00000000 sn 44 870 

02 Löggæsla Hafnarfirði .........0200.0000......... 50 510 

03 Löggæsla Seltjarnarnesi .......00000000..0..... 4 435 

07 Hreppstjórar .......0000000.nnn. nn. 1041 

Gjöld samtals ........00000 00... 100 856 

237 Bæjarfógetinn, Kópavogi: 

0 10 Laun .......00000000 nr 51 975 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........2000. 0... 0... 14 173 

0 27 Viðhald ...........0.000..e vent 267 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......00.000.00... 1900 

Gjöld samtals .......00000. 000. 68 315 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........00000 000 n ns 28 102 

2 Löggæsla „......000000 0000 40 213 

Gjöld samtals .......00200. 0... 68 315 

238 Dómstóll og rannsóknadeild í ávana- og fíkniefnamálum: 

0 10 Laun ........00. 000 9519 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........0000.0000000 0... 2038 

0 27 Viðhald .............00.0.0. 0... 103 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.000.000.. 95 

Gjöld samtals .......00000. 000... 11 765 

242 Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

0 10 Laun .........0..000 00 37 561 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........0000000 00... 20 397 

0 27 Viðhald ..........00..... eeen 1197 

Gjöld samtals .......02000. 00 nn 59 155 

1 00 Tekjur ........00000 000. 5000 

Mismunur .........00.0. 00. 54 155 

243 Vinnuhælið á Kvíabryggju: 

0 10 Laun .......2.00 rr 9 153 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000000.00.00..... 5 482 

0 27 Viðhald ............2.000. eens 333 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00.0.00... 95 

Gjöld samtals ........000000 0000. 15 063 

100 Tekjur ........000000 0000. 1500 

Mismunur .......00.00000 000. 13 563 

A 33



Þús. kr. 

23 311 

4 065 

903 433 

Nr. 100. 264 91. desember 1975. 

244 Fangelsi í Síðumúla: Þús. kr. 

010 Laun ..........0200000 000 14 496 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000000....... 7 532 
0 27 Viðhald ...............200... 0. n en 333 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00000... 950 

Gjöld samtals ........00.20..00... nn 

247 Eftirlitsstofnun með brotamönnum: 

010 Laun ......00.00 0000 2842 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.000.0..... 748 
0 27 Viðhald ..............20.00 0... 95 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.0.0.... 95 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka ......... 285 

Gjöld samtals ........0..2..0 0... 

251 Landhelgisgæsla: 

0 10 Laun #......2.000000 0000 355 686 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0000000000.. 407 075 
0 27 Viðhald .............00220. nv. enn 108 915 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .......0..0000000.. 21 320 
0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0.000000..... 14 437 

Gjöld samtals .........00.0. 200 907 433 
100 Tekjur ............2.0.00. 0... 4 000 

Mismunur „..............0 000... 

Viðfangsefni : 

01 Yfirstjórn ..............0 0000 44 857 
02 Ægir 0 155 874 
03 Óðinn .........0000 0000. 141 881 
04 Þór ........22000 00 127 177 
05 Árvakur ..........00.2000 000. 71317 
06 Fluggæsla .............0.000% 00... 147 867 
07 Landhelgissjóður .............200000000...... 14 437 
08 Albert ............0 0 57 392 
09 Týr "2... 146 631 

Gjöld samtals ........0..00 000 907 433 

252 Bifreiðaeftirlit: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Lan #0... 61 124 

Önnur rekstrargjöld .........0..00..00.. 41 543 
Viðhald ..............200 00. 827 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.00.... 19012 

Gjöld samtals ......... 122 506 

Tekjur .............0.0 00 34 800 
Mismunur ...........0002. 000. 87 706
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Viðfangsefni: Þús. ki. Þús. kr. 

02 Bifreiðaeftirlit ...........000000 00 ennnnn nn. 104 059 

03 Bifreiðastjóra- og ökukennaranámskeið ........ 18 447 

Gjöld samtals .......000000 nr 122 506 

253 Almannavarnir: 

0 10 Laun .......00.00 0000 4 450 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000000 0... 0... 3714 

0 27 Viðhald ...........0.00. 000 sver 140 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00000.... 1781 

0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ......0.0000000 000... 1425 

Gjöld samtals .......000022 000. 11510 

254 Sjómælingar og sjókortagerð: 

0 10 Laun ......0..00.00ns rns 17 829 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......00000000 0000... 7 957 

0 27 Viðhald ...........2.0..... 0. 1140 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........000.0000.. 903 

Gjöld samtals .......0.00000 000... 27 829 

1 00 Tekjur .......00020000 ner 7 000 

Mismunur ..........20.00 000. 20 829 

255  Umferðarráð: 

010 Laun .........0.2000 00. 3919 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000000.0... 14 458 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.0000000.. 143 

Gjöld samtals ......20000 0. 18 520 

100 Tekjur ........000000 000. 7 894 

Mismunur .........000. 00. 10 625 

261 Öryggiseftirlit ríkisins: 

0 10 Laun .......00.0. 0000 sr 17 861 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000.00000. 2. 7 015 

0 27 Viðhald .............0000. 000. 190 

0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.000.0.. 808 

Gjöld samtals ........0000. 000... 25 874 

1 00 Tekjur .......0000000 000 25 874 

262 Löggildingarstofan: 

0 10 Laun .........0.0000 ss 7 015 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000000. 000... 1644 

0 27 Viðhald ..........20.00 0000 nv unn 95 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0.000.. 2993 

Gjöld samtals ........00.00 00 11 747 

1 00 Tekjur ........0020000 200 3310 

Mismunur .........000 00 8437
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281 Dómsmál, ýmis kostnaður: 

283 

010 Laun „...........0..02 0... .n rs 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.00002... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........20....00. 0. 
1 00 Tekjur ........20.2...00 0 

Mismunur ...............200 0000 

Viðfangsefni: 

01 Málskostnaður ..........0000..00 0 
02 Meðdómsmenn „........0..0000 000 

03 Setu- og varadómarar ............00.00 00... 
04 Próf málflytjenda .........0.0.00. 000 

05 Siglingadómur ............000. 0. 
06 Útgáfa norræns dómasafns ...........00.000.... 
07 Norræn samvinna á sviði sakfræði ............ 
08 Matsnefnd eignarnámsbóta .........0..000.00000.. 
09 Til útgáfu lagasafns .........0..00 0 

Gjöld samtals .........20...0 0. 

Ýmis löggæslukostnaður: 

010 Laun ......00000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.000000. 0... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ............0..00000 0... 

Gjöld samtals .............000 000 

Viðfangsefni : 

02 Héraðslögregla ..........2.02.0 0000 
03 Lögreglubifreiðar .......0...0..... 

04  Ymis löggæslukostnaður ........0...00.0.0.... 

Gjöld samtals .........0000 00. 

Fangamál, ýmis kostnaður: 

010 Laun ............000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................ 
0 800 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........0000. 0 

Viðfangsefni: 

04 Bygging ríkisfangelsa og vinnuhæla ........... 

05 Fangahjálp ..........2..0.0..0. 00... 
06 Sjúkrakostnaður refsifanga .................. 
07 Námskeið fangavarða ...........000000 00. 
08  Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga 

Gjöld samtals .........00.0. 000... 

31. desember 1975. 

Þús. Er. 

12 556 

15 723 

170 

28 449 
3 820 

15 200 
6 000 
2450 

370 
496 
335 
170 

2928 
500 

28 449 

3500 
3515 
8550 

5510 

14 250 
1710 
6 888 
510 

1966 

25 324 

Þús. kr 

24 629 

21 075 

25 324
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284 Áfengis- og fíkniefnamál: 

0 10 
0 20 

Laun .......00002000000nnn seen 
Önnur rekstrargjöld .........0.020020.0...0.0. 0. 
Gjöld samtals ........000000000 0... 

Viðfangsefni: 

02 
03 

Matsnefnd vínveitingahúsa .........0...000020. 
ÖÓleftirlit .................. 
Fikniefnanefnd .............2.000 0... 0... 

Gjöld samtals .........0.. 0. 

301 Þjóðkirkjan: 

010 Laun ...........200000 esne 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........2...000.00.0.... 
0 27 Viðhald ...........00.000000 00 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.000... 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......20%.0. 20... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........2.0000 00. 
02 Kirkjúráð .........2.20..00.. 0... 
03 Kirkjuþing .........2....02.00 00 nn 
04 Alþjóðasamvinna ........20.00.00 0... 0... 
05 Vestur-íslenskar kirkjur ........00.00000 00... 
06 Álag vegna afhendingar kirkna ................ 
07 Utanfarir presta .........00..0 000. 
08 Biskups- og prestabókasöfn .......0..0000.000.. 
09 Viðbót við eftirlaun presta og ekkna .......... 
10 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar ................ 
1í Æskulýðsstörf ..............202 00... 
12 Sumarbúðir ...........000.0 000... 
13 Byggingaeftirlit ...............00..0.2 0. 
14 Kirkjugarðaeftimlit .....................00.00... 
15 Prestar og prófastar ........20200.000 00... 
16 Byggingar á prestsetrum .......00000.0...... 
17 Biskupsbústaður ...........02.00000 0... 
18 Kaup á eignum á kirkjujörðum ................ 
19 Viðhald embættisbústaða .........0.0.0.0.0.... 
20 Útihús á prestsetrum ..........00.0.00.. 
21 Skálholtsstaður ............0..0..0.0 0... 

22 Hallgrímskirkja í Reykjavík ...........00.0.... 
24 Útgáfustarfsemi .................... 
25 Hið íslenska biblíufélag ...................2... 
26 Til umbóta á kristindómsfræðslu í skólum .... 
27 Til rits presta í Hólastifti ..................... 
29 Saurbæjarkifkja ..........0.0000 000... 
30 Til Kirkjukórasambands Íslands .............. 
33 Til minningarkapellu um séra Jón Steingrímsson 

181 889 
35 844 
15 865 
17 100 

14 119 

8 582 
219 

1587 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

1186 

264 817
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Þús. Lr. Þús. kr. 

35 Til Hóla í Hjaltadal ...........0.00000.......0. 2 000 
36 Til Hjálparstofnunar kirkjunnar .............. 980 
37 Norrænn biskupafundur ................0.00.. 238 

Gjöld samtals ........00000. 00... 264 817 

371 Kirkjubyggingasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........00.00000.... 9500 

Gjöld samtals ........0000000 000... 9 500 

372  Kirkjugarðasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0000000.... 95 

Gjöld samtals .„.......0200. 0000... 95 

373  Kristnisjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........00.000000.. 5 980 

Gjöld samtals .........00000 00. 5 980 
  

Samtals 3131 121
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1 07 Félagsmálaráðuneytið. 

101 Félagsmálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. Er. Þús. kr. 

010 Laun .........0.000000 00. nnnnnnen rr 11 068 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........2..0.0.000.00... 6 204 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............0..... 190 

Gjöld samtals ........2.000.00 0... 17 462 

271 Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ............0.0000.... 2 008 620 
Gjöld samtals .........000.000 0... 2 008 620 

Viðfangsefni: 

02 Framlag skv. 1. nr. 30/1970 ......0200200000.. 75 000 
03 Heilsuspillandi húsnæði ............0...0000... 17 100 
04 Launaskattur ..........000000 000... 0... 1755 000 
05 Byggingasjóðsgjald ...........0.00000000. 00... 161520 

Gjöld samtals ........0020..0.0. 0... 2 008 620 

272 Byggingasjóður verkamanna: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0.000000.... 215 700 

Gjöld samtals ........00.0.000 00... 215 700 

301 Skipulagsstjóri: 

010 Laun ............22000 0... 8852 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000.00000... 35 069 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ...........00000000.. 0. 0... 19 227 

Gjöld samtals ........00..2.00000 0... 63 148 

371 Framlag til Lánasjóðs sveitarfélaga: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .............000.0... 65 250 
Gjöld samtals ........000.000000. 00... 65 250 

372 Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0000000000.. 9500 
Gjöld samtals ........20.00.00. 0. 9500



Nr. 100. 

399 

951 

952 

971 

972 

974 

975 

981 

270 

Vatnsveitur: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ...........02.0000 000. .....0... 

Gjöld samtals ........00000 000. 0... 

Brunamálastofnun ríkisins: 

010 Laun ........0.0222000 00 neta 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00..00.00000000... 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0... 

Gjöld samtals ........00000000. 0... 
100 Tekjur .......02020000. 0... 

Endurhæfingarráð: 

0 10 Laun #.......0.000000 000 nnr enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........20.000000. 0... 

Gjöld samtals .......20000. 0... 

Erfðafjársjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .....0..000.0.0.0000.0.. 

Gjöld samtals ........0200000. 00... 

Bjargráðasjóður: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0.0.0.00000 0. 

Gjöld samtals ........02.0..0 00... 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ........0.00000000... 

Gjöld samtals ........0000000 000... 

Styrktarsjóður vangefinna: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í Behluta ........0.0.0000000... 

Gjöld samtals .......200000. 00. 

Vinnumál: 

0 10 Laun .......2002%000 000 nae eens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........2..20.0.0.....0. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals sr... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

26 125 

ö 945 
3148 

190 

9283 
9 283 

2 605 
1506 

60 000 

30 400 

3 800 

31 825 

3210 

1071 

24 541 

Þús. kr. 

26 125 

4111 

60 000 

30 400 

3 800 

31 825 

28 822
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Viðfangsefni: 

02 Félagsdómur  .......0..000.0. 0... 
03 Sáttanefndir í vinnudeilum .............0.0... 
04 Framkvæmd áætlunar um opinberan stuðning 

05 
06 
07 

08 
09 
11 
12 
13 
14 
Íð 

við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðing- 
arstarfsemi ............02000. 0000 
Jafnlaunaráð  ...........0.000000.0 0... 0... 
Bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna .. 
Til Alþýðusambands Íslands vegna Menningar- 
og fræðslusambands alþýðu ..........00...... 
Til Alþýðusambands Íslands vegna alþýðuorlofs 
Til Félagsmálaskóla alþýðu .........00.0000.. 
Til Iðnnemasambands Íslands ................ 
Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja .... 
Til Landssambands verslunarmanna .......... 
Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota ...... 
Kaupmannasamtökin vegna hagræðingarstarf- 
SEM .......000000 rr 

999 Ýmis framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........2....20. 00... 

Viðfangsefni: 

01 Aðstoð við blinda .............000... 0. 00... 
02 Barnaheimilið Sólheimar í Grímsnesi ........ 
03 Fávitahælið í Skálatúni ............0.00.0000... 
04 Félagið Heyrnarhjálp ...........22000....0.00. 
05 Geðverndarfélag Íslands ............000.000.... 
06 Tjaldanesheimilið .............02000...0..... 
07 Mæðrastyrksnefndir ............000000000..0. 
08 Rauði kross Íslands .........000.00000 00... 
10 SÍBS. styrkur ..........0.0000. 0... 
11 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra ............ 

13 Slysavarnafélag Íslands ........20.00000000.0.. 
14 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra ............ 
15 Styrktarfélag vangefinna .........000..0000.. 
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 samkvæmt 21., 22. og 23. gr. framfærslu- 
laga ............. 

Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 ........ 
Neytendasamtökin  ..........0000.00.......... 
Til sjómannastofa ..........000 000 

Blindrafélagið, styrkur .............0..0..0... 
Til umbúðasmíði vegna fatlaðra .............. 

Þús. kr. 

1398 
1983 

5 748 

900 
8 000 

3000 
950 

1000 
350 
200 
100 

2193 

3000 

28 822 

71 672 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

11 672



". 100. 

Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra ...... 
Geðverndarfélag Íslands, byggingarstyrkur .... 
Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingar- 
styrkur  ........020 

Styrktarsjóður lamaðra og fatlaðra .......... 
Styrktarfélag vangefinna á Norðurlandi ...... 
Styrktarfélag vangefinna á Austurlandi ...... 
Foreldrafélag fjölfatlaðra barna .............. 
Til Heilsuhælis Náttúrulækningafélags Íslands 
vegna bygsingarframkvæmda í Hveragerði .... 
Sjálfsbjörg til ráðstefnuhalds ................. 

Gjöld samtals .......00%000 nn 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

200 

2000 

2 000 
1000 

100 
100 
300 

3000 
285 

71672 

Þús. kr. 

  

Samtals 2 636 435



öl. desember 1975. 273 Nr. 100. 

1 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 

101 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ................zee.esssesss a 20 526 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0000000000. 11 851 
0 27 Viðhald ...............2000e esne 190 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .,................. 950 

Gjöld samtals .........0.000000 0000... 3ð öl7 

100 Tekjur ...............000. 0. vn 200 
Mismunur ...............200 00... ðð 317 

271 Tryggingastofnun ríkisins: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .............0.0..... 17 222 500 

Gjöld samtals ..........2.0.2000 0... 17 222 500 

273 Framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0..00.0000.0.. 581 000 

Gjöld samtals ........00.0..00. 0... 581 009 

301 Landlæknisembættið: 

0 10 Laun .............2200..0. err 7 255 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..0.0.00... 5 992 
0 27 Viðhald ...............000. 00. nn 238 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 238 

Gjöld samtals .........2..0.2%0000. 0... 13 723 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............0.. 0000. 11424 
02 Læknaráð ............0000.0.. 0... 874 
03 Lækningaferðir sérfræðinga .................. 1425 

Gjöld samtals ..........0...00 000. 13 723 

302 Ríkisspítalar, skrifstofa: 

0 10 Laun ......0.0.0000000 0. 48 393 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.0000000.00... 16 720 

Gjöld samtals .........0.20.020 000 65 113



Nr. 100. 274 

31l 

321 

322 

323 

361 

Rannsóknastofa háskólans: 

0 10 Laun ....0.00000000 ene nene rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.0000. 000 .0.0.... 
0 27 Viðhald .........2..0.0..nes ens... 

Gjöld samtals ......20000000 0... 

1 00 Tekjur ........0000000 00 
Mismunur .........0000 00... 

Blóðbankinn: 

0 10 Laun .....00.000.0 00 nr near 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.0000.00.0.0.0.00... 
0 27 Viðhald .........200.0... eens 

Gjöld samtals 
1 00 Tekjur .......02020000 0. 0n 

Mismunur 

0... 

sr... 

Geislavarnir ríkisins: 

0 10 Laun .......20000000000n natni 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000000.......... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00000.. 

Gjöld samtals ........0000. 0000. 

Heilbrigðiseftirlit ríkisins: 

0 10 Laun .......000%00 000 en nenna 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0200000...0..0... 
0 27 Viðhald .........0.00200000 nn 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals 

NKJ 

FOR 

Tryggingaeftirlitið: 

0 10 Laun .....0.0000%02 ene nenna 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........000.0000...0.0..0. 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .......0..2.00000... 

Gjöld samtals .......000000 00 

1 00 Tekjur 

Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 

0 10 Laun #.....00000%00 000 ne neee 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0.00000.0.0...0.... 
0 27 Viðhald .........00000000 0. .n nn 

Gjöld samtals ........00000 0000. 

Landspítalinn: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ........00.000000000... 

Gjöld samtals .......000000 00... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

86 870 

22 990 
5871 

115 731 
22 000 

25 101 
13 775 

3 325 

42 201 
19 290 

246 000 

Þús. kr 

93 7ðl 

22911 

4 269 

9 750 

4475 

246 000
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372 Fæðingardeild Landspítalans: 

374 

377 

378 

aðl 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í Bchluta ..............00..... 
Gjöld samtals .........00.0. 0000... 

Vífilsstaðaspítali: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........00.00.0.0... 

Gjöld samtals ........20.0..0.. 0. 

Kristneshælið: 

0 90. Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0.0.0000000.. 

Gjöld samtals ........02...000 0... 

Læknishéraðasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 'Til fyrirtækja í B-hluta .........00..0000..0.. 

Gjöld samtals ........2000.00.0 0... 

Námslán læknastúdenta: 

0 90 
091 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ..............0.00.0.. 
Gjöld samtals ........22.0. 0000... 

Til sjúkrahúsa og læknabústaða: 

0 10 Laun ...........0.000. ns 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ...........00000 0000... 0... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........20.0000 000... 

Viðfangsefni: 

03 Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamið- 
stöðva og læknabústaða, annarra en ríkissjúkra- 

húsal) .......00.00000 000 
St. Jósefsspítali, byggingarstyrkur ............ 
Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkis- 
hólmi, byggingarstyrkur ........000000.000... 
Styrkur til heilsuverndarstöðva .............. 
St. Jósefsspítali, vegna kaupa á röntgentæki .. 
St. Jósefsspítali í Hafnarfirði, byggingarstyrkur 

Gjöld samtals .......2..00000 nn. 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 10. 

Þús. kr. 

72 000 

10 600 

11 000 

8125 

900 

7 344 

785 160 
14 000 

744 835 
3 500 

500 
47 669 
5000 
5000 

806 504 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

72 000 

10 000 

11000 

8125 

900 

806 504



Nr. 100. 

391 

392 

399 

276 

Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar: 

0 10 Laun .......0000%00000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000000.0.00.. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.00.... 

Gjöld samtals .......2.200. 00... 

Berklavarnir: 

010 Laun ..........0000000 0000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.000...... 

Gjöld samtals ..........000 0000... 

Skólayfirlæknisembættið : 

010 Laun ..........0000000 00 ens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00..000.0... 
0 800 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .......0...000 000 

Ýmis heilbrigðismál: 

010 Laun ...........2.00200 00 sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........200000.0.000... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............00.... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ...........0..0000 00... 0... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........0.2000 00 

Viðfangsefni : 

01 Lyfjaverðlagsnefnd ............00.0.0000000. 
02 Norræn samvinna í lyfjasölumálum .......... 
03 Lyfjaskrárnefnd ............020000 000... 
04 Evrópska lyfjaskráin ..............00000..... 
05 Eiturefnanefnd ..............00000 00. 000... 
06 Lyfjaeftirlit, þ.m.t. eftirlit með sérlyfjum, 

07 
08 

eiturefnum og deyfilyfjum og sérstakar efna- 
rannsóknir .............000000 000... 

Daggjaldanefnd ..............200 000... nn... 
Hjartavernd #..............20. 000... 
Krabbameinsfélag Íslands ...............00.... 
Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnalögum og 
lögum um ónæmisaðgerðir .................... 
Matvælarannsóknir ...........00.0000000....0.... 

Til kynsjúkdómavarna, 1. 91/1932 ............ 
Kostnaður vegna 1. 25/1975 .........0000000.. 
Til lækningatækja, 1. 43/1965 ..........0..... 
Minningarsjóður Landspítalans .............. 
Sjúkraflug ........020000000 000. 
Rhesusvarmir ..........0000000 0000... 
Blóðrannsóknir ungbarna .........0000.00.... 
Rannsóknir í samvinnu við WHO ............ 
Til tækniaðstoðar við sveitarfélög vegna vatns- 
og skolpveitumála og annarra umhverfis- og 
mengunarmála .........000000 0000... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

132 141 
4 332 
5 700 

3136 
1663 

2077 
458 
285 

37 650 
27 964 

380 

2850 
36 264 

1700 
190 

4040 
285 

1 265 

5 856 
2 155 

10 000 
12 225 

1900 
8 625 

830 
2 165 

789 
8 000 

3500 
1400 
2613 

665 

2 850 

Þús. kr 

142 173 

4 799 

2 820 

105 108
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34 Kostnaður vegna reglugerðar um iðjumengun 

4 

4 

4 

Si
 

71 

si 

501 

3ð 
36 
37 

Námsferðir héraðslækna og embættislækna 
Ljósmæðralaun  ........20.0000 000... 0... 
Skólar heilbrigðisstéitta .................0..... 

Gjöld samtals ........0020.000 0... 

Gæsluvistarsjóður, framlag: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0.00000.0... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........202.20000 000. 

Viðfangsefni: 

01 Gæsluvistarsjóður .........0.00000. 00... 
03 Bláa bandið .........2..202000.n. en... 
04 Vernd „........020020 00 .n sr 

Gjöld samtals ........00%2. 0000 

Bindindisstarfsemi: 

Laun #............2 00 

Önnur rekstrargjöld .......000. 

Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Yfirfærslur: 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ........00.00000 00. 

Viðfangsefni: 

02 
04 
05 

Áfengisvarnir ................. 0... 
Templarahöllin, byggingarstyrkur ............ 

Stórstúka Íslands ........0..22000.0. 0. 0... 

Gjöld samtals ........00.02 00 

Ljósmæðraskóli Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 

100 

Laun ......02..0000000 naar 
Önnur rekstrargjöld .........000.0000. 00... 

Viðhald ...........2.0000 0... 

Gjöld samtals ........00000 0000. 
Tekjur .........0020 0 

Mismunur ........2.000 00 

Þroskaþjálfaskólinn: 

0 10 
0 20 

100 

Laun #...........0 0 

Gjöld samtals ........0000. 00 
Tekjur .............00 00 

Mismunur ..........000 000 

Þús. lr. 

1425 

3 900 

10 500 

18 230 

105 108 

53 200 
1 709 

53 200 
1200 
500 

54 900 

4 358 

190 

3 907 

8 890 
900 

2000 

11 790 

7021 
1140 

190 

8 351 
100 

1 635 
1710 

9 245 
100 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

64 900 

11 790 

8 251 

9145 
  

Samtals 19 544 304



Nr. 

101 

103 

104 

201 

202 

203 

100. 278 

1 09 Fjármálaráðuneytið. 

Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun „........00000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000.0.0000.... 
0 27 Viðhald ...........0000.... ss ss 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........000000 000. 

Ríkisbókhald: 

0 10 Laun .........00000000 00 ern 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0000.0.0.0... 
0 27 Viðhald .............00.... s.s 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........0000000 0... 

Ríkisfjárhirsla: 

010 Laun .........000000.0 00 nn nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0..00000... 
0 27 Viðhald ..............00..0 0. nn 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........002.2 000... 

Embætti ríkisskattstjóra: 

010 Laun .........0000.. sn sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000000.00000... 
0 27 Viðhald .............0.eeneeneseen 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0000.00.... 

Gjöld samtals ........0000.00 000. 

Skattstofan í Reykjavík: 

0 10 Laun .......000000000 000 nn nn ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.00.00.0000.. 
0 27 Viðhald ...........0.0.20..esn seen 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.000.0... 

Gjöld samtals ........0020000 0. 

1 00 Tekjur .......2.200.00 000... 
Mismunur .........0.0000 000... 

Skattstofa Vesturlandsumdæmis, Akranesi: 

010 Laun .......0000%%00000nnner renn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........020.0000000.0.00.. 

Gjöld samtals .......02000000 0 

91. desember 1975. 

Þús. kr. 

40 564 

26 268 

291 

761 

13 216 
2476 

Þús. kr. 

67 904 

48 321 

10 805 

57 759 

92 707 

15 692
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204 Skattstofa Vestfjarða, Ísafirði: 

0 10 Laun .....0..000.0200 ner nennt 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000... 

Gjöld samtals .......200000. 00. 

1 00 Tekjur .......000000 0000. 
Mismunur .........0000 0000... nn... 

205 Skattstofa Norðurlandsumdæmis vestra, Siglufirði: 

0 10 Laun .........0.2.000.0 s.n 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000.0..... 
0 27 Viðhald .........02.0000. 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......002.000. 0... 

206 Skattstofa Norðurlandsumdæmis eystra, Akureyri: 

010 Laun ........00.000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........200.0000.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .....0.02000. 00. 
1 00 Tekjur .......2.0000.0 00. 

Mismunur .........0200 0000 

207 Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum: 

0 10 Laum .....00000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0000..0.00.... 

Gjöld samtals .....0.0000 00 
1 00 Tekjur .......000000 00. 0. 

Mismunur .........0200 0000. 

208 Skattstofa Suðurlands, Hellu: 

0 10 Eaun .......0000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000000... 
0 27 Viðhald .........0200000. enn. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......00000 00. 

1 00 Tekjur .......000000 00. 
Mismunur ........00200 00... 

209 Skattstofa Vestmannaevja: 

010 Laun ........00.000 0000 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.200...... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......000000 000. 

Þús. kr. 

10 842 

2172 

13 014 

200 

13 335 
1454 

190 
95 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

12814 

15 074 

22119 

10 759 

7 086



Nr. 

211 

212 

214 

251 

261 

282 

100. 280 

Skattstofa Reykjanesumdæmis, Hafnarfirði: 

010 Laun ........2..2200000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................0... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals .........00..00 0... 
1 00 Tekjur ..........000 000. 

Mismunur .........0...0.0 0000 

Skattstofur, sameiginleg útgjöld: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.......... 
Gjöld samtals ........2.00000 0. 

Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd: 

010 Laun #.........000000 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.000000.00.. 
0 27 Viðhald ..............0.2.0.0 000. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals ..........200000 0. 

Gjaldheimtan í Reykjavík: 

0 10 Laun ......00.00.0 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 
0 27 Viðhald ...............0. 000. 

Gjöld samtals .........2... 000 
Í 00 Tekjur ............. 00. 

Mismunur ............0 0000. 

Tollstjórinn í Reykjavík: 

010 Laun ..........20 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0......... 
0 27 Viðhald .............2.22. 0... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals ...........2..00 0. 

Tollgæsla: 

010 Laun ..........0.000000 200 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0..000...... 

0 27 Viðhald ..............220.. 0... 

0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals ........... 0. 

100 Tekjör 

Mismunur ...............00 000. 

Tollamál, sameiginlegur kostnaður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 
Gjöld samtals .........0.0. 000 

91. desember 1975. 

Þús. ki. 

32 382 
3 681 

95 

36 158 
400 

29 830 

8138 
1515 

43 
190 

26 970 
10 165 

238 
37 873 
8 600 

75 346 
28 146 

464 
568 

113 113 
11 677 

950 
6 593 

132 333 
3000 

5 318 

Þús. kr 

35 7Ö8 

29 830 

9 886 

28 773 

104 544 

129 333 

5 318
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381 

382 

383 

384 

402 

481 

901 

971 

Uppbætur á lífeyri: 

010 Laun .............000. 0... 

Eftirlaun samkvæmt launalögum: 

010 Laun .........00.0000 00. 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn: 

0 10 Laun?) ..........0.200 0... 
Gjöld samtals .........200200 0... 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur: 

0 10 Launð ..........000 000. 

Gjöld samtals ........0000200 00... 

Fasteignamat: 

0 10 Laun .........000000 0000 n nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........2.0.0.000.0... 
0 27 Viðhald .............000..ecrene sn 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........20000 00. 
1 00 Tekjur .......000000. 00... 

Mismunur ..........20000. 000 

Útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0..0....... 
Gjöld samtals .........0.20000 00 

Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins: 

010 Laun ............0.00s sess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.0..0..... 

0 27 Viðhald ............20000 00. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0..0.. 

Gjöld samtals ........0.000000 0 

100 Tekjur .........022002 00. 

Mismunur .........02020. 0. 

Ríkisábyrgðasjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............000.0.. 
Gjöld samtals .......000000 000 

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 11. 

Þús. kr. 

5ð7 100 

4 900 

17 414 

12560 

23 357 
7320 

190 
190 

31 057 
100 

33 250 

21 575 
13 878 

309 
285 

36 045 
22 000 

771 300 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

537 100 

4900 

17 414 

12560 

30 957 

33 250 

14 045 

771 300
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Viðfangsefni: 

01 Lánagreiðslur vegna togara af stærri gerð 
02 Lánagreiðslur vegna 13 togara af stærri gerð 
03 Lánagreiðslur vegna annarra togara .......... 
04 Aðrar greiðslur .............200000.... 0... 0... 

Gjöld samtals ............0.0 0. 

981 Sameiginleg skrifstofubygging við Grensásveg: 

0 60.  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ........00.0.000 0. 

991 Óviss útgjöld: 
0 10 Laun #.......2200000 0000 
0 20 Önnurrekstrargjöld ...............000.00.0.... 

Gjöld samtals .........0.00000 00... 

Viðfangsefni: 
02 Óheimilaðar stöður ..........00.0.00000........ 
03 Oviss útgjöld  .............000.00.0. 00... 

Gjöld samtals .........00.%... 0... 

999 Ýmislegt: 
010 Laun ..........02200 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0...0.000... 
0 90) Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ........0....2... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........2.2.000 00. 

Viðfangsefni: 

02 Orlofsheimili BSRB .............00000 000... 
03 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun ríkis- 

stjórnarinnar að fengnum tillögum stjórnskip- 
aðrar nefndar ............00000.00. 000... 

04 Símakostnaður og Þburðargjöld fyrir stjórnar- 
ráðið (........00.0000 000 

05 Kostnaður við kjarasamninga ................ 
06 Dómkröfur og málskostnaður ................ 
07 "Tryggingabætur skv. kjarasamningum ........ 
08 Álestur ökumæla .........0.0..0... 0... 

10 Lífeyrissjóðir sjómanna .............000.0.... 
1 Lífeyrissjóður bænda ........000000000 0000... 
12 Lifeyrissjóður verkalýðsfélaga ................ 
13 Óviss útgjöld ..........0.0..2000 00. 
14 Kostnaður vegna milliþinganefnda ............ 
15 Orlofsheimili BHM ............0...20.00.0.... 
16 Laxárvirkjun vegna yfirtöku lána ............ 

17  Skýrsluvélakostnaður vegna launagreiðslna ... 

Gjöld samtals .........2...0 00. 

31. desember 1975. 

Þús. k;. Þús. kr. 

198 700 
435 600 

93 000 

50 000 

711 300 

40 000 
40 000 

175 000 
100 000 

275 000 

15 000 

— 200000 
275 000 

14 500 
18 890 

40 000 

176 150 
309 540 

21 000 

27 590 

22 000 
6 000 

13 300 
5 700 

890 

20 000 
47 500 
49 400 
9500 
5 000 
5 000 

40 000 
36 700 

309 540 
  

Samtals 2 768 888



31. desember 1975. 283 Nr. 100. 

1 10 Samgönguráðuneytið. 

101 Samgönguráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. ki. Þús. kr. 

010 Laun ........00000 00 íi 705 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........000000.0...0..... 6123 

Gjöld samtals .......000000 000. 17 828 

211 Vegagerð: 

010 Laun ........0000000ees ss 620 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.000000...0... 106 400 

0 27 Viðhald .........000.00. 0. 969 000 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........000.00... 1614570 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......000000000000... 47 500 

0 92 Til sveitarfélaga ........00.00000 00. ee... 380 000 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 3 400 

Gjöld samtals .......00200000 0. 3 740 870 

1 00 Tekjur .........0... 0000. 10 000 

Mismunur .......000000 rn 3 730 870 

321 Strandferðir, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta 2.....0000000.0.0..0.0.0.. 164 050 

0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega 20.00.0000... 82 830 

Gjöld samtals .......000000 000. 246 880 

Viðfangsefni: 

02 Skipaútgerð ríkisins ........0...000000...0.. 164 050 

03 Flóabátar og vöruflutningar!) ................ 82 830 

Gjöld samtals .....2.000000 00 246 880 

325 Rekstrardeild ríkisskipa: 

0 10 Laun ........00000 000 19375 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000000...0 00... 4 907 

0 27 Viðhald .........0..00.000 00... en. 214 

Gjöld samtals .........00000. 0... 24 496 

1 00 Tekjur .......020000 0000. 3500 

Mismunur ......0000000 000 20 996 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 12.
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331 Vita- og hafnamál, aðalskrifstofa: 

332 

333 

0 10 Laun .......000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald ...........2.0.00 00... 
0 60. Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .............. 

Gjöld samtals ........... 
100 Tekjur ........... 000 

Mismunur ........... 0. 

Vitamál: 

0 10 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
027 Viðhald ..........0.2. 00 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .,......... 

Gjöld samtals .........0. 00. 
1 00 Tekjur ..............0 00. 

Mismunur ..........000 020 

Viðfangsefni: 

02 Rekstur vita ........0000000 0000... 
04 Sjómerki ..........000 0000 
05 Vitabyggingar  ...........0.000000000... 

Gjöld samtals .......0.0. 0 

Hafnamál: 

010 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald ..............20.0. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .............. 
0 92 Til sveitarfélaga ...........0..00...... 

Gjöld samtals .........0.00000 00 

Viðfangsefni: 

02 
03 

Til hafnarannsókna og mælinga 

Hafnarmannvirki og lendingarbætur!) 

Ferjubryggjur?) .................... 
Landshafnir, afborganir lána ......... 
Hafnarmannvirki, eftirstöðvar framlaga 
Hafnabótasjóður, framlag ............. 
Sjóvarnargarðarð) | ................... 
Landshöfn Þorlákshöfn, framkvæmdir 

Landshöfn Rifi, framkvæmdir ......... 
Landshöfn Keflavík-Njarðvík, framkvæmdir .. 

Gjöld samtals .........0. 00. 

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 13. 

2) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 14. 

3) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 15. 

31. desember 1975. 

Þús. ki. 

35 158 

11 020 

475 

475 

2 052 

49 180 
22 200 

45 772 
19 000 

8 075 
11 400 

84 247 
10 000 

G3 922 
3875 

16 450 

84 247 

  

3 300 
760 

2 75ð 

14 500 

682 883 
692 100 

11315 
675 000 

10 000 
140 731 

8 000 
82 152 

9100 
375 000 
35 000 
50 000 

1396 298 

Þús. kr. 

26 980 

74 247 

1396 298
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341 

342 

át1 

481 

6ö5l 

652 

Siglingamálastofnun ríkisins: 

0 10 Laun ......0000000n nennt 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........000000......00.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........2.0000.. 

Gjöld samtals .......0000000 000... 

1 00 Tekjúr .......0.000.00 00 

Mismunur ........00.0000 0. 

Sjóslysanefnd: 

010 Laun ......00002%0000 nn narta 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000.0..0...0. 
Gjöld samtals .........200000 0000... 

Flugmálastjórn: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0000.000.... 

Gjöld samtals .......200000. 000 

Flugbjörgunarsveitir, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 84 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........00000 0000 

Ferðamál: 

010 Laun .....0000000000 000 nanna 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0200000 00.00.0000. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0..... 
0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .......00...000.. 

Gjöld samtals .......000200 000. 

Viðfangsefni: 

02 Ferðamálaráð ..........00000 000... 0... 
03 Ferðamálasjóður ......0.00000000 0... 
04 Til að bæta hreinlætisaðstöðu á fjölsóttum ferða- 

stöðum .........0000 0 

05 Til að bæta aðstöðu ferðamanna við Gullfoss .. 
06 Til ferðamálakönnunar ...........000000..0.. 

Gjöld samtals .........220000 00... 

Veðurstofan: 

010 Laun 2.....0200000 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0200000000. 000... 
0 27 Viðhald .........0..00..0.0.. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.... 

Gjöld samtals .........2000.00 0. 

100 Tekjur .........2000000.0 00. 

Mismunur .......002.0000. 0. 

Þús. kr. 

dt 171 
9 359 
4. 256 

54 786 
4 700 

1248 
2414 

621 268 

3 264 
16 150 

3 800 
1990 
2 850 

27 964 

130 028 
56 698 

4 064 
11843 

202 633 
81 882 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

50 086 

621 268 

500 

27 964 

120 751



Nr. 100. 286 

656 

672 

673 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......2.00000 0... 

02 Veðurspádeild #.............2200000....0 00... 
03 Síma- og útvarpskostnaður ...........0...... 
04 Loftskeytadeild .............0000. 00. 0... 
05  Veðurfarsdeild ...........200000000.. 0... 
06 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar .......... 
07 Veðurstöðvar ...........00000. 0... 
08 Hálendisathuganir #.............20000..0..... 
09 Jarðeðlisfræðideild .................0.00.00... 
10 Bóka- og skjalasafn .........0.000.000...0.. 
1i Veðurþjónusta vegna millilandaflugs .......... 
12 Til hafísrannsókna ........00.000. 000... 
13 Til rannsókna á brennisteins- og sýrumagni Í 

andrúmslofti .............0...00.0 02. 

14 Ti: veðurskipa á N-Atlantshafi .............. 

Gjöld samtals ...........200 0 

Landmælingar: 

010 Laun 22... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000.000.. 0... 
0 70 Vextir ..........2..0000 00. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.02... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........02.0000 00. 

100 Tekjur ........2.2.2.000. 00. 

Mismunur ............002 0... 
3 00. Lánahreyfingar út ..........00...0..0. 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............00.0. 000 
02 Landmælingar #.........0...0..0. 2000... 
03 Ljósmyndadeild ............0200.0 00... 0... 
04 Kortasala ..........2..20.0 0... 
05 Myndmælingadeild .............00.0.000.0... 

Gjöld samtals .............0 0. 

Sérleyfissjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0.00.0000.0... 
Gjöld samtals .........0000000.. nn 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........000.000. 000... 

Gjöld samtals .........2.0000 0... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

19 984 
18 139 
12 303 
14 197 
9371 

11 670 
20 342 
4 009 
7 115 
1308 

80 820 
988 

280 
2107 

202 633 

17 287 
15 891 

768 
1900 

19 

35 865 
17 500 

10 841 

6 258 
8593 
6 996 
5 592 
8486 

35 865 

6 000 

4 750 

Þús. kr 

18 365 

6 000 

417 0 
  

Samtals 6 367 505
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1 11 Iðnaðarráðuneytið. 

101 Iðnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa: 

201 

202 

203 

0 10 
0 20 
0 27 

1 00 

Laun .... so... 

Önnur rekstrargjöld .........000000..0.0..0... 
Viðhald .. so... 000... 

Gjöld samtals ........0000000 00... 

Tekjur ... 
Mismunur 

#0... 00.00.0008 

sr .... 

Iönþróunarstofnun Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

1 00 

3 00 

Laun .... 

Viðhald .. 
Vextir ... 

sr... 

so... 

sr... 

Gjöld samtals .....0.000020 000... 
Tekjur ... 
Mismunur 

Lánahreyfingar út .........000..00.000.0.0... 

Rannsóknastofnun iðnaðarins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun .... so... 

Önnur rekstrargjöld ........2000000... 00... 
Viðhald .. 
Gjaldfærður stofnkostnaður ......0.0000.000.0.. 

Gjöld samtals .......000.00000 0. s.n. 
Tekjur ... 
Mismunur 

0... 

FR 

Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun .... FOR 

Önnur rekstrargjöld ........00000000.0. 00... 
Viðhald .. 
Gjaldfærður stofnkostnaður ............00.... 

Gjöld samtals ........020.0000 00... 
Tekjur ... 
Mismunur 

Þús. kr. 

14 886 
10517 

105 

25 508 
1500 

19 851 
9500 

356 
123 
570 

30 400 
2000 

864 

25 483 
16 274 

950 
2 850 

45 öð! 
10 000 

40 456 
12825 
1140 
2850 

57 271 
12 000 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

24 008 

28 400 

45 271



Nr. 100. 

204 

205 

206 

207 

221 

286 

Verkstjórnarnámskeið: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun 0... 
Önnur rekstrargjöld ...........0.0000..000... 
Viðhald ...........0...0000 0 

Gjöld samtals ........... 02 

Tekjur ............. 0. 
Mismunur .........00..00 0. 

Stjórnunarnámskeið: 

0 10 
0 20 

1 00 

Lan 2... 

Gjöld samtals ...........00 0000. 
Tekjur .............202 0. 

Mismunur ...........20000 0 

Námskeið í stjórn vinnuvéla: 

0 10 
0 20 
0 80 

1 00 

Latin 0... 
Onnur rekstrargjöld ............0.0000 0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0...... 

Gjöld samtals ........00. 0 
Tekjur ..............0 
Mismunur ............0 0. 

Til þjálfunar og eftirmenntunar í rafiðnaði: 

0 10 
0 20 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ...........00.000 000... 
Gjöld samtals ........0.. 000 

Lánasjóðir iðnaðarins: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........00... 

Gjöld samtals .........2.0000 00 

Viðfangsefni: 

02 Iðnlánasjóður  ..........200000. 0000... 
03 Tönrekstrarsjóður  ........0000000 000... 

Gjöld samtals .........00000 0 

233 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta .......0.0..0.0000... 
Gjöld samtals ........200 00. 

öl. desember 1975. 

Þús. tr. 

2 883 

1128 

152 

238 

4401 
406 

3 625 

2921 

6 546 
3400 

2 090 
1359 

95 

3544 
350 

2500 
950 

100 000 

50 000 
50 000 

100 000 

47 310 

Þús. kr. 

3 995 

3146 

3 194 

3450 

100 000 

47 319
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235 Fyrirtæki og stofnanir, framlög: 

299 

0 90 
0 93 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja og atvinnuvega .............. 
Gjöld samtals .........00000 000. 

Viðfangsefni: 

02 
03 
04 
05 
06 

Útflutningsmiðstöð iðnaðarins ..........0..... 
Sölustofnun lagmetisiðnaðarins .............. 
Þangverksmiðjan, Reykhólum ...........00.... 
Iðnaðarbanki Íslands, hlutafjáraukning ...... 
Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði, eiginfjár- 

framlag ..........00200 0200 

Gjöld samtals .........2.200. 2... 

Iðja og iðnaður, framlög: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .........0....... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........2000 0. 

Viðfangsefni: 

02 Til iðnráða og annarrar starfsemi á sviði iðnaðar 
03 Heimilisiðnaðarfélag Íslands .................. 
04 Til eflingar iðnþróunar og tækninýjunga í iðnaði 
05 Mótframlag vegna tækniaðstoðarframlags S. þ. 

UNDP .....0.000 
Til gosefnarannsókna og gosefnaiðju ......... 
Hagræðingarverkefni skipasmíðastöðva ....... 
Viðræðunefnd um orkufrekan iðnað .......... 
Saltverksmiðja á Reykjanesi ............02.... 
Iðnkynning ............00...0 0000. 
Til Landgræðslusjóðs vegna vatnstöku ........ 
Norræni iðnaðarsjóðurinn ............00.0.... 

Gjöld samtals .........0..00 0 

301 Orkustofnun: 

302 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun 0. 
Önnur rekstrargjöld ...........0..00000000... 
Viðhald ..........0.002 000... 

Gjöld samtals .........20.200.0 0... 
Tekjur .........0.0000 ss 

Mismunur ............20 0000 

Rafmagnseftirlit ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 80 

Laun "..........2000 00. 

Önnur rekstrargjöld .........0.00000....... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.0000... 

Gjöld samtals .........000000 0. 

Þús. ki. 

169 650 

13 500 
23 750 
80 000 
2400 

50 000 

169 650 

72 313 
1375 

1 250 
125 

9500 

11 853 
26 030 

6 000 
8 ö50 
1900 
2500 
2280 
3700 

73 688 

179 089 

208 479 
ö 771 

24 890 

418 229 
45 421 

24 328 
16 840 

4 000 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

169 650 

73 688 

372 808 

15 168



Nr. 100. 290 

3ll 

332 

371 

399 

Landsvirkjun, eiginfjárframlag: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......00.00000000 0... 

Gjöld samtals ........0000000 00... 

Jarðvarmaveitur ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......0.0.0000000.00.... 

Gjöld samtals ........0000000 nn. 

Orkusjóður, verðjöfnunargjald: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ........0..000000000.. 

Gjöld samtals ........00%.00 0... 

Til jarðhitaleitar, samkv. nánari ákvörðun fjárveitinga- 

nefndar: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ......00.00000... 

Gjöld samtals 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

14 250 

715 000 

23 750 

Þús. kr. 

52 250 

14 250 

715 000 

  

Samtals 1 760 895



öl. 

101 

201 

902 

999 

101 

desember 1975. 291 

1 12 Viðskiptaráðuneytið. 

Viðskiptaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ...........00000 000. s sr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00000000. 0... 
0 27 Viðhald ..........00..eeeeeeenr sr 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.0000000.. 

Gjöld samtals .......0000000 00... 

Niðurgreiðslur á vöruverði: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .......0.00000... 

Gjöld samtals ........0200000 00. 

Verðlagsskrifstofan: 

0 10 Laun ........000000 000 ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.00000000.0.0.0. 
0 27 Viðhald ...........20.020000 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.020... 

Gjöld samtals .......000.200 000... 

Vörusýningar erlendis: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .......00.00000... 

Gjöld samtals .......202.0000 00. 

Þús. kr. 

17 319 

8 668 

72 

133 

4 968 000 

32 928 

7 430 
330 

4 750 

1425 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

26 192 

4 968 000 

45 438 

1425 
  

1 13 Hagstofa Íslands. 

Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa: 
0 10 Laun .........0000 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........000000000000.... 
0 27 Viðhald ..............0...e nv. nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............2.... 

Gjöld samtals ........00.00 0... n 
1 00 Tekjur .........0000.0 0... 

Mismunur ......0.00000 000. 

26 408 
12502 

145 
359 

39 414 
731 

5 041 055 

38 683



Nr. 100. 

102 

101 

101 

181 

991 

  

  

292 31. desember 1975. 

Þjóðskráin: Þús. kr. Þús. kr 

0 10 Laun ........20.0000 00 er enn 11461 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..0000.......... 6931 
027 Viðhald ...........2.0.0... s.s 119 

Gjöld samtals ............00 00 18511 
1 00 Tekjur ............2.2 000... 4177 

Mismunur ...........0.0000 0... 14 334 

Samtals 53 017 

1 14 Ríkisendurskoðun. 

Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun .........000000 0000 47 742 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00000 0000. 12 845 
0 27 Viðhald .............0..... 0... 171 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000000.. 380 

Gjöld samtals ........02..0000 00... 61 138 

Samtals 61 138 

1 15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun. 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ........00.0000 000 14 128 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.000000000... 12 764 
0 27 Viðhald ..............0.00. s.s nes 67 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00000.0.. 190 

Gjöld samtals ..........0%0 0. 27 149 

Ríkisbifreiðar, framlag: 

0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00.0.... 7 600 
Gjöld samtals ...........020 000... 7 600 

Ýmis lán ríkissjóðs: 

0 70 Vextir .............0..0 0... 1653 322 
Gjöld samtals .........0.00 000 1653 322 

3 00 Lánahreyfingar út ...........2..00000 00... 00... 2 507 633 
4 00 Lánahreyfingar inn .........0.0000000. 0... 36 172 

  

Samtals 1688 071
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fyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein. 

B-HLUTI 

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign. 

5. gr. 

Nr. 100. 

Árið 1976 er ætlast til, að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkis- 

2 01 Forsætisráðuneytið. 

Byggðasjóður: 

0 10 Laun ....000000000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........00000000 0... 
0 70 Vextir .......0.02000000 0... 
0 90 Yfirfærslur .........000. 0000... 

Gjöld samtals .........2000 0000. 

130 Vaxtatekjur .......20.20.000000 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......000000000 00... 

Tekjur samtals .......00202000 00... 
Mismunur .........0000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 10 Afborgun lána .......02020200 0000... 
3 20 Veitt lán ..........0.0000 0000 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ..........0.20.200.0...... 
4 20 Tekin lán .......0.02000 0000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........0...0..........0.. 

Þús. kr. 

29 000 
9400 

175 000 
30 000 

243 400 
180 000 

1123000 

1303 000 

152 000 
1487 600 

280 000 
300 000 

1059 600 

Þús. kr. 

1059 600



Nr. 

201 

211 

100. 294 

2 02 Menntamálaráðuneytið. 

Happdrætti háskólans: 

010 Laun ......00.00020000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........000.00000.0..0.. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 80 Afskriftir ..........020000.00.0 s.s. 

Gjöld samtals .........20020.0. 0. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .............0.000... 
130 Vaxtatekjur .........220000.00.. ss... 
190 Annað .........02.20000.0esss es 

Tekjur samtals .........202.00.0 0... 0... 
Mismunur .....0.......00. 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 90 Annað, greitt ríkissjóði .........0..0.0000000.. 
— greitt Háskóla Íslands .................... 
Inn: 

4 40 Afskriftir .............0000 0000 en en 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........0...2.000.0.0... 

Háskólabíó: 

010 Laun .........0200000 s.n 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0..00......0... 
0 27 Viðhald ..........2200.0. see sn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 80 Afskriftir ...........0.00000000 0... 

Gjöld samtals .........0.0000 0000. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0.0000... 
Mismunur ...........0002 00. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 90 Annað ..........00000 sens 
Inn: 

4 40 Afskriftir ............2000.0 00. en sn 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........00..0000.0000.00.. 

91. desember 1975. 

Þús. kr. 

75 000 

40 000 
500 000 

2 000 

617 000 
813 000 
20 000 

5 000 

838 000 

33 000 
190 000 

2 000 
221 000 

Þús. kr 

221 000 

6 800
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276 Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: Þús. kr. Þús. kr. 

0 70 Vextir ......00..0 eeen 23 185 

Gjöld samtals .......0000000 000. 23 185 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ......000.000..000....... 52 590 

Mismunur .......00000000 000... 29 405 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
3 10 Afborgun lána ......00000000 00... 00 0... 6 605 

3 30 Fjárfestingar .......0000000. 000... 22 800 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........000000...0.0..000.0. 29 405 

422 Ríkisútgáfa námsbóka, skólavörubúð: 

010 Laun .......00.000 0 senn. 8 944 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......000000.0.......... 20 616 

0 27 Viðhald ..........00.00.e00 sessa 264 

0 60 Hráefni og vörur til endursölu ..............- 12 926 

0 80 Afskriftir .........0.0000 0... s ven. 2 950 

Gjöld samtals .......0.20020 0... nn... 45 700 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ......00.000000...0... 45 700 

679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

0 10 Laum .....000000000 seen rnnrnnen renn 4 254 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........0000.000.0.0..... 3600 

Gjöld samtals ......0220000 000. nn... 7 854 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ......000000000000.. 8000 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0.00000.00....... 2 850 

Tekjur samtals .......0000000. 00... 10 850 

Mismunur .......0.00000 0000. 2996 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar ........0220000 000... nn... 2996 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......00000.0.00.00.00000. 2996 

871 Upptökuheimilið í Kópavogi: 

0 10 Laun 2....000002 00 0n enn neat nn 19461 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......000000.00.0...00..... 4 230 

0 27 Viðhald ...........000. 00. enn 500 

Gjöld samtals ......0.20000 000. 24 191 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ........0200.000.0.. 6554 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0.00000.0........ 17 637 

Tekjur samtals .......020000 0... 0... 24 191 

A 91



Nr. 100. 296 

872 Lánasjóður ísl. námsmanna: 

971 

972 

0 10 
0 20 

Laun #0... 
Önnur rekstrargjöld ..............00... 
Vextir ........02200 

Gjöld samtals ..........2.00000 0000... 
Vaxtatekjur „..........0... 0000... 

Framlög úr ríkissjóði ................. 

Tekjur samtals ........00000 00... 

Mismunur .............0 000 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 10 
3 20 

4 10 
4 20 
4 50 

Afborgun lána ..........0..000 00 
Veitt lán ......00...0.. 0 
Inn: 
Innheimtar afborganir ................. 
Tekin lán .....00.0.0.000.. 00 
Ráðstöfun eigin fjár ................... 

Ríkisútvarpið, hljóðvarp: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 
0 90 

110 

Laun 

Önnur rekstrargjöld .................. 
Viðhald ............... 00 

Vextir ..........200 00 

Afskriftir 

Yfirfærslur ..............000 00 

Gjöld samtals ............000 0000. 
Seldar vörur og þjónusta .............. 

Mismunur .............0 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 90 

4 50 

Afborgun lána .......2........ 0. 
Fjárfestingar ...............00.00.0 0. 
Inn: 

Afskriftir 2... 

Ríkisútvarpið, sjónvarp: 

þe
 

ni
 

O
Ð
 

=
>
 

Lan 

Önnur rekstrargjöld ........0.0........ 
Viðhald ..........0.0000 00 

Vextir ............0 000 

Afskriftir 

Yfirfærslur ..........0...0 0000 

Gjöld samtals .........000.0 000 

Seldar vörur og þjónusta .............. 
Framlög úr ríkissjóði ................. 

Tekjur samtals .......0..0000 00. 

Mismunur .........0...00. 00 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

5 152 

6812 

35 700 

54 000 

101 664 
3 600 

840 000 

843 600 

23 800 

1332 536 

14 400 

600 000 
141 936 

210 000 
103 800 
34 160 
8000 

19 000 
3 600 

378 560 
403 560 

27 000 
17 000 

19 000 
25 000 

270 000 
116 905 
32 000 
30 000 
50 000 
3000 

501 905 
493 905 

45 000 

538 905 

Þús. kr 

741 936 

25 000 

37 000



öl. 

973 

974 

975 

desember 1975. 297 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána .......0..00200 000... 0... 
3 30. Fjárfestingar ...........0.0200 000... en. 

Inn: 
4 40 Afskriftir .......0..0.0000 0000. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........0.0.0.0....0.0.. 

Þjóðleikhús: 

0 10 Laun #......0000000 0. 00 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0000..00.0........0.. 
0 27 Viðhald ........0000000 00... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ......0.020000000 nn. 

Gjöld samtals ...........0000 0... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .........000000.00.. 
130 Vaxtatekjur ........0000000000 0... 
180 Framlög úr ríkissjóði .......0.0.000. 000... 

Tekjur samtals ........0020000 000... 

Sinfóníuhljómsveit: 

0 10 Laun ......000..000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000.0000 00... 
0 27 Viðhald ..........000000 000. 
0 900 Yfirfærslur ..........0000000 ner... 

Gjöld samtals ........2000. 000. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .........0.0.000.0.. 
1 30 Vaxtatekjur ........000020000. 0... 

180 Framlög úr ríkissjóði .......0.0.0000000.00..... 
1 90 Annað, Reykjavíkurborg ......0.00000.0. 

— Ríkisútvarpið ..........0.000 00 

Tekjur samtals ........0000000 2000... 

Vísindasjóður: 

0 10 Laun ..........00200 0. ner 

0 900 Yfirfærslur ........0000000 0000. 

Gjöld samtals .........00.02 00. 

1 30 Vaxtatekjur .......0..200020000 00 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ........2000.0000 00... 
1 90 Annað, Arðssjóður Seðlabankans ............ 

Tekjur samtals ............... 

Þús. kr. 

45 000 

42 000 

50 000 
37 000 

174 990 
40 000 
15 000 
20 000 
1000 

250 990 
75 326 

150 
175 514 

250 990 

73 489 
12 900 
2300 

150 

88 839 
9500 

50 
40 120 
16 968 
22 201 

88 839 

100 

24 050 
300 

4 750 
19 000 

24 050 

Nr. 100. 

Þús. kr.



Nr. 100. 

976 Menningarsjóður: 

977 

981 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 90 

1 30 
1 80 

Laun ....... 

298 

sr. 

Önnur rekstrargjöld ..........000..0.0.00....... 
Viðhald ..... 

Vextir ...... 

Gjöld samtals 
Vaxtatekjur 

sr 0000... 

0000... 

0000, 

Sr. 

Framlög úr ríkissjóði ..........000000.0....... 

Tekjur samtals .........2.2000.0 0... 0... 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

180 Framlög úr ríkissjóði ...........00000.00.0... 
Tekjur samtals ........00000000 00... 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 50 

Út: 
Fjárfestingar 
Inn: 

rr ... 

Ráðstöfun eigin fjár .........00.200.0000.0.0.0.. 

Bókaútgáfa Menningarsjóðs: 

f
a
 

(or
ð 

>
 

A
 

E
Ð
 

þ
m
 

=
>
 

Fjármunahreyfingar: 

Laun ....... 0... 0... 

Önnur rekstrargjöld ..........0.0.000.0....... 
Viðhald ..... 0... 
Hráefni og vörur til endursölu ............... 
Vextir ...... 

Gjöld samtals 

Sr... 

Seldar vörur og þjónusta ............0.000... 
Annað, Menningarsjóður ........00..00000.0..... 

Tekjur samtals ...........0000000 000... 
Mismunur ... 

Út: 
Afborgun lána 
Inn: 

Afskriftir ... 

Annað -..... 

NON 

sr. 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

14 250 

14 250 

4 729 
4 752 

400 
25 000 

750 
240 

35 871 
29 000 

7 000 

36 000 

500 

240 
129 
131 

Þús. kr. 

14 250



31. desember 1975. 

2 03 Utanríkisráðuneytið. 

101 Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli: 

111 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 80 

—
 

co
 

>
 

Laun „2... 
Önnur rekstrargjöld ........20.0000... 
Viðhald ......000.20000 000... 
Hráefni og vörur til endursölu 
Afskriftir .......0..0000 00. 

Gjöld samtals .......200000.. 0... 
Seldar vörur og þjónusta ............. 
Vaxtatekjur ........0000000 00... 
Annað ......2000 00 

Tekjur samtals .......0000000 00... 
Mismunur ........00000 0... 0... 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 
3 90 

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

1 10 

Út: 
Fjárfestingar .........00.0000 00... 
Annað, greitt í ríkissjóð ............2.. 

Inn: 
Afskriftir ..........0.0 00 

Laun ......00000 000 
Önnur rekstrargjöld .................. 
Viðhald .......2..000.0. 0... 
Vextir ......02.00000 000... 

Gjöld samtals ........20.2.000.0. 0... 

Seldar vörur og þjónusta ............. 
Mismunur .......0000000. 0... 0... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 
3 90 

4 40 
4 50 

t: 

Afborgun lána .......000000 000... 
Fjárfestingar ............0000000 0... 
Annað, greitt í ríkissjóð ............... 

Inn: 

Afskriftir ..........000 0000. 

299 

Þús. kr. 

76 600 
37 400 

5 400 
330 000 

— 3600 
453 000 
585 000 

600 
2400 

588 000 

6500 
132 100 

3 600 
135 000 

53 323 
20 595 
10 800 
2000 

23 700 

110418 
199 800 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

135 000 

89 382



Nr. 100. 300 

121 Sala varnarliðseigna: 

0 10 Lam 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.20222000.....0.0. 
0 27 Viðhald ...........22000.00.. ens 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 80 Afskriftir ............0.00 00. 

Gjöld samtals .........0.0200 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........0.0000.00.. 
130 Vaxtatekjur ..........2.200.0 0... 

Tekjur samtals .........02020.00. nn. 
Mismunur ............2 0000. 

F jármnahreyf ingar: 

3 

4 
4. 

90 

40 
50 

t: 

Annað, greitt í ríkissjóð ...........0200.. 0... 

Inn: 

Afskriftir ............ 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

13 330 

10 500 

1670 

37 000 

700 

63 200 
86 000 

5 200 

91 200 

28 700 

700 
28 000 

Þús. kr. 

28 000



(21 öl . desember 1975. 301 

2 04 Landbúnaðarráðuneytið. 

171 Jarðeignir ríkisins: 

172 

206 

0 20 

1 80 

Önnur rekstrargjöld ........2.0.0.0..0...0... 

Gjöld samtals .........0.000.0.. 0. 

Framlög úr ríkissjóði ...........00.0.00.0...0.. 
Mismunur ............200 00. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ...........020. 000. s.n. 
3 30. Fjárfestingar ............0..000. 0000... 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........0.0000 000... 

Jarðeignasjóður ríkisins: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0...0000. 0000... 
Tekjur samtals „.........00.00000.00 0... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 30 Fjárfestingar ...........0.0..0000. 0... n 0... 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........2...000000....0... 

Tilraunabúið á Hesti: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 

þa
 

10 
1 80 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ...........0.000......... 
Viðhald ............2000000 00 
Vextir (...........2. 0 

Gjöld samtals ...........2.000 0... 

Seldar vörur og þjónusta ..............002... 
Framlög úr ríkissjóði ...........000.0000.0.. 

Tekjur samtals ............0..0.00. 0... 

Mismunur ............... 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

310 
3 80 

4 50 

t: 

Afborgun lána ............002 000... 
Fjárfestingar ............0...00.. 0. 
Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár .........0.00000.00......... 

2100 
23 560 

2700 
18 760 

21 460 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

21 460 

8550 

1287



Nr. 

207 

208 

209 

100. 

Tilraunastöðin á Reykhólum: 

0 10 Laun 22.00.0000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald .....000.0.00000... 
0 70 Vextir 2... 

Gjöld samtals ............ 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ... 

Tekjur samtals .......... 

Mismunur ......0..... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ........... 
3 30 Fjárfestingar ............ 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..... 

Tilraunastöðin á Möðruvöllum: 

0 10 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 

0 27 Viðhald ................. 
0 70 Vextir ......00. 0000. 

Gjöld samtals ............ 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ... 

Tekjur samtals .......... 

Mismunur ............... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ........... 
3 30 Fjárfestingar ............ 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ... 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..... 

Tilraunastöðin á Skriðuklaustri: 

0 10 Laun 2000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald .......0..0.0000... 
0 70 Vextir .......00 00... 

Gjöld samtals ............ 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ... 

Tekjur samtals .......... 

Mismunur ........00..... 

ss 0030.00 

#00... 0000... 

so... 

so... 

0... 

so... 

0... 

sr... 

KONNI 

00... 

soo... 0... 

ss. 0000... 00. 

0... 

so... 

so... 

00... 

sr 

so... 

sr... 

so... .00. 

0000... 

#0... ...........8.0.. 

000... 00... 

0000... 

sr... 

12 790 
5 500 

19 080 

24 580 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

507 

11 790 

3 887



31. desember 1975. 303 

211 

221 

236 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 

4 50 

Ut: 
Afborgun lána .........0.0000.. 
Fjárfestingar .............0002.000 00... 
Inn: 

Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Tilraunastöðin á Sámsstöðum: 

0 10 
0 20 
0 27 

1 10 
1 80 

Laun 2. 
Önnur rekstrargjöld .......... 
Viðhald ...........2200000.000n sen. 

Gjöld samtals ................. 
Seldar vörur og þjónusta ..... 
Framlög úr ríkissjóði ........ 

Tekjur samtals ............... 

Áburðarverksmiðja ríkisins: 

10 
20 
21 
60 
70 
80 I

 

110 
130 
1 90 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld .......... 
Viðhald .......00000000. 00... 
Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir .........00 0000... 

Gjöld samtals ................. 
Seldar vörur og þjónusta ..... 
Vaxtatekjur ........000..0.0.. 
Annað .......000000 000. 

Tekjur samtals ........000000. 000... 
Mismunur ..........000.02. 000. 

soo... 0. 

000.00000.0.00.0. 

0000... 

00..00... 

0000... 

0000... 

0000... 

Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

þ
a
 

oo
 

>
 

Laun Þr... 

Önnur rekstrargjöld .......... 
Viðhald ..........2.2.0000. 00... 

Vextir .......2.2000 000 

Gjöld samtals ................ 

Seldar vörur og þjónusta .......0.0000000.0.0.. 
Vaxtatekjur ..........0.00.... 
Framlög úr ríkissjóði ........ 
Annað ......020000000 00 

Tekjur samtals ........002000. 00... 
Mismunur .........00.0.00. 0... 

0000... 

ooo 

0000... 

0... 

305 828 
241 128 
31 800 

1 768 253 
227 886 
95 012 

2 669 907 
2 634 951 

59 976 
29 318 

2724 245 

9283 
23 765 
3000 
1000 
4 000 

41 048 
39 266 

458 
9500 

— 164 
50 848 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

54 338 

9 800



Nr. 100. 304 91. desember 1975. 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr 
Ut: 

3 10 Afborgun lána .........0..00000. 000... 405 
3 30 Fjárfestingar „.........2.0022000 0200... 13 395 

Inn: 
4 40 Afskriftir ...........000 000 4 000 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........20.0000.000..00... 9 800 

237 Stórólfsvallarbúið: 

010 Laun ........02000 000 nr 7 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0000000 000... 18 000 
0 27 Viðhald ..........020000.0. ess nn 3000 
0 70 Vextir .......2.2.0.0.0 nr 500 
0 80 Afskriftir .........0.00000. nn... 1400 

Gjöld samtals ............. 0 29 900 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......0000000.0.0.. 28 700 
130 Vaxtatekjur .........0.0020. 00... 0. 200 
190 Annað ........002.00000 0. 1000 

Tekjur samtals ........02.2000 000... 29 900 

238 Fóðuriðjan, Ólafsdal: 

010 Laun ......00000 0000 nn 5000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.0.0....0.. 9000 

0 70 Vextir .......0..000 sen 900 
0 80 Afskriftir ........0....000 00. 2400 

Gjöld samtals .........0. 17 300 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .........0.00.0.00.. 11 000 
180 Framlög úr ríkissjóði .......0...000.0.0..... 5 700 

190 Annað ........0.0.00.00. ss 600 

Tekjur samtals .........2.0.20 00. 17 300 

239 Grænfóðurverksmiðja, Flatey, A.-Skaftafellssýslu: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0....0000.00.00.. 21 550 
Tekjur samtals ........002002000 000... 27 550 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar .........2.0200000 0... 27 550 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........0.0.0.0000.00.0... 27 550



öl. 

246 

211 

272 

desember 1975. 305 

Laxeldisstöð í Kollafirði: 

0 10 Laun .....00000000 000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 27 Viðhald .......0.000.000..0..... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu 
0 70 Vextir ......00.00 000... 
0 80 Afskriftir ..........00. 000. 

Gjöld samtals ......... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........ 

Tekjur samtals ..........0.... 
Mismunur ............0 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ................ 
Inn: 

4 40 Afskriftir .......0..00. 000. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Landgræðslusjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu 
0 70 Vextir ......00000 000... 
0 900 Yfirfærslur ........0000000... 

Gjöld samtals .........0...... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ..... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........ 
190 Annað ......0000000 000... 

Tekjur samtals ............... 

Mismunur .........20..000. 0... 

Fjármunahreyfingar: 

3 90 Annað Lill 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .............000.00...0... 

Tekjur samtals ............... 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar ...........020200 000. 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........000.00. 00... 

0000... 

00.00.0000... 

00.00.0000... 

00.00.0000... 

0... 

0... 000... 

0000... 

so... 

on... 

00.00.0000... 

soo... 0... 

000... 

ss... 

#0... 

Þús. kr. 

7000 
950 
500 

7 200 
200 
300 

16 150 
13 710 
3040 

16 750 

900 

300 
600 

350 
7 000 

15 
3500 

10 865 
7500 

15 351 
449 

23 300 

12435 

12435 

19 000 

19 000 

19 000 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

600 

12 435 

19 000



Nr. 100. 306 

2 05 Sjávarútvegsráðuneytið. 

211 Fiskimálasjóður: 

010 Laun ......020000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................00...0.... 
0 900 Yfirfærslur .........00200000 000... 

Gjöld samtals ............0000. 0 

1 30 Vaxtatekjur ..........0..00..00... 0... 
1 90 Annað, útflutningsgjald .............000....0.. 

Tekjur samtals .........2.0000 000... 

Mismunur „............0. 000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 20 Veitt lán ...........0.000000 0... sn 
3 90. Annað, bætt sjóðsstaða ........00.0. 0. 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ...........0000..00...0.. 
4 Ráðstöfun eigin fjár ........20.0.0..00.00.0.0. 

221 Síldarverksmiðjur ríkisins: 

010 Laun ..........0000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........000..000.0000.... 
0 27 Viðhald ...........200..0.. ven 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir .......0..002000. seen 

Gjöld samtals ..........0.0 0. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0000000.. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0....000000.000.. 

Tekjur samtals .........22000.00 00... 
Mismunur sr... 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 10 Afborgun lána 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0000.00000..... 

91. desember 1975. 

Þús. kr. 

3024 
1831 

17 000 

21 855 
16 000 
21 000 

37 000 

29 000 
1145 

195 800 
114 000 
65 000 

248 200 
10 000 

633 000 
634 150 
21 850 

656 000 

Þús. kr 

23 000



öl. desember 1975. 907 

211 

272 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

0 70 Vextir .......0.000020 00... 

Gjöld samtals ..........0.0.0 0... 
180 Framlög úr ríkissjóði .........000.000000.. 

Mismunur ..........0..2000200 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ....0020000 0 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..........0..0.0000... 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

010 Laun ......00...0000 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0...0.00... 
0 27 Viðhald ...........002.000 0... 
0 70 Vextir ......00..0200 00 

Gjöld samtals „.........200 00 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ................. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0....02000.... 

Tekjur samtals ........02.020.0 00... 
Mismunur ............00 000. 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 10 Afborgun lána ............00.00 0... 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........0.0.0....00... 

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins: 

0 10 Laun 2......0.0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.0.... 

Gjöld samtals ..........0... 0. 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .................... 
1 90 Annað, aflatrvggingasjóðsgjald ............ 

Tekjur samtals ............0.0.000 00... 

Mismunur, Óráðstafað ............0.... 

Þús. kr. 

9107 

9107 
ð7 167 

48 660 

48 660 

1 763 
700 

2639 
1099 

6 201 
3 600 
6 601 

10 201 

4 000 

4 000 

2100 
5900 

8 000 
113 691 

1031 200 

1144 891 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

48 660 

4 000 

1136 891



Nr. 100. 308 

2 06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

101 Lögbirtingablaðið: 

251 

371 

0 10 
0 20 
0 27 

110 

Laun #.......02200000 vere 
Önnur rekstrargjöld .........0..000.0000000..0... 
Viðhald ...........0020000 00... 

Gjöld samtals .........222.00 0 
Seldar vörur og þjónusta ......0.000.00.00... 

Landhelgissjóður: 

0 70 

1 30 
1 80 
1 90 

Vextir ......... 000. 

Gjöld samtals ........0.. 0. 
Vaxtatekjur .........00000. 000... 
Framlög úr ríkissjóði .......0..00000.000...0.. 
Annað .......020200000n nr 

Tekjur samtals .........000200000 0... 
Mismunur ............0002 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .......0....02.000 00.00.0000... 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0...000.00..0.0.. 

Kirkjubyggingasjóður: 

0 10 
0 70 

1 30 
1 80 

Laun .........0000 00 

Vextir ..........0 0000. 

Gjöld samtals ..........20.00 

Vaxtatekjur ........00200000 0000... 
Framlög úr ríkissjóði ...........0000.000..... 

Tekjur samtals ........0000020 0000 0.n 
Mismunur ...........0000 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 20 Veitt lán ............00000 00. 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ..........0.000.00.0.0.0... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........000.....0....... 

31. desember 1975. 

Þús. kr 

20 075 

9540



ö1. desember 1975. 

372 Kirkjugarðasjóður: 

373 

0 10 
0 20 

0 90 

1 30 
180 
1 90 

Fjármunahreyfingar: 

309 

Laun .......00200000 neee 

Önnur rekstrargjöld ........002.000000 000... 

Yfirfærslur .........000.00 00... 

Gjöld samtals 
Vaxtatekjur 
Framlög úr ríkissjóði ......2.0.000000 000... 
Annað, framlög kirkjugarða ............0..0... 

Tekjur samtals ........0200000 000... 
Mismunur ... 

Út: 
3 20 Veitt lán ......00.0000000 00. 
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða .........2...00000..0... 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ..........0000.0.000... 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........0.000.0.0.00.0... 

Kristnisjóður: 

0 900 Yfirfærslur ..........000000 0000 

Gjöld samtals .........00 0 

130 Vaxtatekjur ........20202000 00... 
180 Framlög úr ríkissjóði .......0.00000.00.0..... 

Tekjur samtals ........02.0000 20... 
Mismunur .........00000 00... 

Fjármunahreyfingar: 

3 90 

4 10 
4 50 

Annað, bætt sjóðsstaða .......0.000000 000... 
Inn: 
Innheimtar afborganir .........00.000.00.0..... 
Ráðstöfun eigin fjár .........0.0.00. 00.00.0000... 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

42



Nr. 100. 310 

2 07 Félagsmálaráðuneytið. 

271 Byggingasjóður ríkisins: 

272 

0 10 
0 20 

0 70 

110 
1 30 
1 80 

Laun ........220000 0. 00r rn 
Önnur rekstrargjöld ...........0.00200000.0... 
Vextir (..........0.000 0 

Gjöld samtals ............. 000 
Seldar vörur og þjónusta .......000.000.0..0. 
Vaxtatekjur ............000.0.. 00... 
Framlög úr ríkissjóði .............0....0.0... 

Tekjur samtals .........0.020.0000 0... 
Mismunur ............00.00 0... 

Fjármunahreyfingar: 

310 
3 20 

Út: 
Afborgun lána .............00.00. 0... sn 
Veitt lán ..........020.000000 000 
Inn: 

Innheimtar afborganir ...........0.0.00.0.... 
Tekin lán ...........2.202.00. 000... 

Byggingasjóður verkamanna: 

0 20 
0 70 

1 30 
1 80 
1 90 

Önnur rekstrargjöld ....................0.... 
Vextir ......0....0000 000 

Gjöld samtals „...........0 0 
Vaxtatekjur .............2.0000. 0... 
Framlög úr ríkissjóði .............0.......... 
Annað, framlög sveitarfélaga ................ 

Tekjur samtals .........00.2000 00... 
Mismunur „.............000 00 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 20 

4 50 

Afborgun lána ...........2000.0 000... 
Veitt lán .............0.0000 ee 
Inn: 

Innheimtar afborganir ...........000..000.... 
Ráðstöfun eigin fjár .........0...0..000000.0.. 

  

öl. desember 1975. 

Þús. kr. 

48 134 
41 180 

341 800 

431 114 
26 000 

665 700 

-2.008 620 
2 700 320 

658 000 

3 399 706 

228 500 
1560 000 

2 269 206 

215 700 
95 000 

371 100 

6 000 

369 300 

5500 
369 800 

Þús. kr. 

2 269 206 

369 800



öl. 

371 

312 

971 

desember 1975. 3l1l 

Lánasjóður sveitarfélaga: 

0 10 Laun ......00000000 0000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000000... 
0 70 Vextir .......0.0000 000. 

Gjöld samtals .......000 00 
130 Vaxtatekjur ........000.000.00.0. 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ......000.0.0.0.... 
1 90 Annað, framlag Jöfnunarsjóðs ........... 

Tekjur samtals ........00000 0... 

Mismunur .......0.00200 020. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ......00000000 00.00.0000. 
3 20 Veitt lán .......0000000 000 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .............0.... 
4 20 Tekinlán ........0000000 000... nn... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......000000.0000... 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000000... 

Gjöld samtals ...0..0.00 00 

130 Vaxtatekjur ........2000000 00... 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ......00000.00... 

Tekjur samtals ......0000000 00... 
Mismunur ........000.000 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 20 Veitt lán .......0.000000 000... 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir .........0.00000... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...............0.... 

Erfðafjársjóður: 

0 900 Yfirfærslur ........0000. 000. 0... 

Gjöld samtals ........20. 000 

1 30 Vaxtatekjur .........020000 00... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0000.. 

Tekjur samtals .......0000000 00... 

Mismunur .....0...0000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 20 Veitt lán .......0.000000 000 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir .......0.00000.... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......000.00000000..0. 

Þús. hr. 

2816 
1200 

80 630 

84 646 
103 364 
65 250 

136 000 

304 614 

58 806 
414 526 

103 364 
150 000 

219 968 

31 000 

8000 
23 000 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

219 968 

13 500 

23 000 

A 99



Nr. 100. 

972 Bjargráðasjóður Íslands: 

974 

975 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
20 
27 
70 
80 

30 
80 
90 

Laun ............200 0000. 
Önnur rekstrargjöld ...........0.00.. 0... 
Viðhald ...........2.0. 000... 

Vextir .......000000 0000 

Gjöld samtals ...........0. 0 

Vaxtatekjur .......0.000.000.0 0000. 
Framlög úr ríkissjóði ..........2..0..0.00. 00... 
Annað, frá sveitarfélögum .........0...0..... 

Tekjur samtals ........00.0200000. 0... 
Mismunur ....000000.0000 000 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 
Afborgun lána ......00...0000.000 00... 
Veitt lán ............. 0... 

Inn: 
Innheimtar afborganir ...........000.0..00... 
Afskriftir .............0.000 2000 
Ráðstöfun eigin fjár .............0..000000... 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

0 90 Yfirfærslur ..........20000000 000... 

Gjöld samtals ............0.0 

180 Framlög úr ríkissjóði ...........0..0000 0... 

Styrktarsjóður vangefinna: 

0 900 Yfirfærslur .........000.200 000... 

Gjöld samtals .........0.00 0 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .......00.0..0.0 0... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

23 500 
103 211 

11 397 
100 

55 214 

3800 

3 800 
3 800 

31 825 

31 825 
31 825 

Þús. kr 

55 214



31. desember 1975. 913 

2 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 

271 Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar: 

0 10 Laun ........00.02000 000. s en 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0..2.00 00... 
0 27 Viðhald ..........0000000 00 nenna... 
0 80 Afskriftir ........20200000 00. 
0 90) Yfirfærslur ........00000 0000... 

Gjöld samtals ......%.200 0 

1 10 Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður 
greiddur af Öðrum) .....00000000 0... 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0..000000.0.0.0.. 
Iðgjöld atvinnurekenda .........020.0.000..00. 

Tekjur samtals .......202.2000 0000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 20 Veitt lán ...........00200 0... 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ........000000000. 0... 
4 40 Afskriftir .......2.22000000 000 

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar: 

0 900 Yfirfærslur til lífeyristrygginga .............. 
— — — bætur ...........00002 000... 0... 

Gjöld samtals ........200 00 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0..0000 000... 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 90 Annað ........0000.0.. 0. 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ..........0.000.0....0... 

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar: 

0 90) Yfirfærslur til lífeyristrygginga .............. 
— bótagreiðslur .......0.0.000000. 0000... 

Gjöld samtals ........200 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .........00.0000 0000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 20 Veitt lán .........002.0 0000. n enn 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ........0000000. 00... 

Þús. kr. 

118 800 
79 500 
7500 
2 000 

7 816 800 

8 024 600 

67 600 

6 635 000 
1322 000 

8 024 600 

25 000 

23 000 
2000 

18 500 

8 694 500 

8 713 000 
8 713 000 

1200 

1200 

18 500 
534 000 

552 500 
502 500 

14 000 

14 000 

Nr. 100. 

Þús. kr.



Nr. 100. 

273 

3ll 

371 

314 

Atvinnuleysistryggingasjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 90 Yfirfærslur ..........20.0000 0... ...... 

Bótagreiðslur  ............020.00.000000.0. 
Eftirlaun aldraðra .........0.000000.00.. 

Gjöld samtals ........00.0 00. 

130 Vaxtatekjur ........0..00000 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................. 

Iðgjöld atvinnurekenda ................ 
1 90 Annað, framlög sveitarfélaga .......... 

Tekjur samtals ........0....0 00... 
Mismunur „............00. 0... 

Fjármunahreyfingar: 

Veitt lán ........0..00 0 

Annað, óráðstafað ........000000000... 

Inn: 

Innheimtar afborganir ...........000... 
Ráðstöfun eigin fjár ................... 

Þvottahús ríkisspítala: 

0 10 
20 
21 
70 
80 f

n
 

110 

Laun ...........200 000 
Önnur rekstrargjöld ............00...... 
Viðhald ..........02.0.0 00... 

Vextir ...........00 000 

Gjöld samtals „......0. 0. 
Seldar vörur og þjónusta .............. 
Mismunur ............00. 000. 

Fjármunahreyfingar : 

3 30 Fjárfestingar HI 
Inn: 

4 40 Afskriftir ...........0. 000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........000..... 

Landspítalinn: 

010 Laun .......00000. 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..... 
0 27 Viðhald ..............0..0. 00... 

Gjöld samtals ........... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .............. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .................. 

Tekjur samtals ..........2.0.0000..0.... 

Ut: 

Mismunur .........0..0000 000... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

15 000 
15 000 

390 000 
150 000 

570 000 
250 000 
377 000 
204 000 
204 000 

1035 000 

400 000 
183 000 

118 000 
465 000 

53 343 
30 000 

6 000 
3 000 
7000 

104 343 
130 843 

33 500 

7000 
26 500 

890 116 

491 298 
69 046 

1450 460 
1450 460 
246 000 

1696 460 

Þús. kr 

465 000 

20 507) 

246 000



31. desember 1975. 

372 

373 

314 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 30 Fjárfestingar ............ 
Inn: 

4 50. Ráðstöfun eigin fjár ..... 

Fæðingardeild Landspítalans: 

0 10 Laun ......000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ................. 

Gjöld samtals ............ 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .... 

Tekjur samtals .......... 

Mismunur ............... 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar AIR 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..... 

Kleppsspítalinn: 

0 10 Laun 20.02.0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ................. 

Gjöld samtals ............ 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 

Vífilsstaðaspítali: 

0 10 Laun ..........0..00..... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ................. 

Gjöld samtals ............ 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .... 

Tekjur samtals .......... 
Mismunur ............... 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 30 Fjárfestingar ............ 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..... 

315 

so... 

00.00.0000... 0000. 

0... 

00... 

KONNI 

RON ON 

00.00.0000... 

Se... 0... 

so. ...s0000.. 

so. 

0 ......... 

soo... 

so... 

Þús. kv. 

246 000 

246 000 

172 790 

18 740 
8 006 

259 536 
259 536 
72 000 

381 536 

72 000 

72 000 

361 707 
113 187 
19 783 

494 677 
494 677 

133 147 

67 859 
13624 

214 630 
214 630 
10 000 

224 630 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

72 000 

10 00.



Nr. 100. 316 

375  Kristneshælið: 

0 10 Laun .....00000e0 eeen rrrnnn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0000.0.0000.. 
0 27 Viðhald .........200000000. nn. . 

Gjöld samtals ........00000 000 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................... 

Tekjur samtals .........000000 00... 
Mismunur ............000. 0... 

376 

377 

378 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar .........02000000 0... 0... 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........000000.00... 

Kópavogshælið: 

0 10 Laun #....00200000en 000. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........2000.00.00... 
0 27 Viðhald ...........0000000 0... 

Gjöld samtals ........2%.0 0 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 

Læknishéraðasjóður: 

0 900 Yfirfærslur ........00200000 0000... 

Gjöld samtals .........2000 
130 Vaxtatekjur ........20000000 00... 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................... 

Tekjur samtals ........0000002 200... 

Námslán læknastúdenta: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ................... 
Tekjur samtals .......00020000 000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

320 Veitt lán ..........0..00 00. 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .................. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........000..0000... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

54 499 

137 579 
öð 957 

6 222 

199 758 
199 758 

8525 

8525 
400 

8125 

8525 

900 

Þús. kr. 

11 000 

900



öl. desember 1975. 317 

421 

4T1 

g1l 

Vistheimilið í Gunnarsholti: 

0 10 Laun 22.00.0000... 000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 27 Viðhald .......0.002000 000... 

Gjöld samtals ................. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..... 

Gæsluvistarsjóður: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ........ 
Tekjur samtals ..........0..... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 30 Fjárfestingar ................. 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Brunabótafélag Íslands: 

0 10 Laun #....200000 0000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu 
0 80 Afskriftir ..........0.......... 

Gjöld samtals „................ 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..... 

1 30 Vaxtatekjur ........00.0.00.... 

Tekjur samtals ............... 

Mismunur ........... 0... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ................ 
3 20 Veitt lán ........00.000.... 
3 30 Fjárfestingar ..........0..0.... 
3 90 Annað ........00000000 00... 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ........ 
4 40 Afskriftir ............0..00.... 

0... 

0000... 

sr .. 

so... 

00.00.0000... 

000... 

0000... 

0... 

000... 

so... 0... 

so... 

00... 

0000... 

58 200 

58 200 

53 200 

50 000 
96 000 

765 000 
4 000 

915 000 
900 000 
55 000 

955 000 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

öð 200 

40 000



Nr. 100. 318 

2 09 Fjármálaráðuneytið. 

101 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins: 

102 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

1 10 
30 

1 90 

þa
 

Laun 2... 0000 rr 
Önnur rekstrargjöld .........0..0.0000000.0... 
Viðhald .......0.002000 0000. 
Hráefni og vörur til endursölu .........00.... 
Vextir (.......0..000 00 

Gjöld samtals ......0..2.020000 0 

Seldar vörur og þjónusta ......0.000000..00.. 
Vaxtatekjur .........200000 000... 
Annað .......0202020000 nn 

Tekjur samtals .......00200000 000... 0... 
Mismunur, greitt í ríkissjóð ...........00000.. 

Fjármunahreyfingar: 

10 
4 40 

Ut: 
Afborgun lána .....000000 0... 
Annað #.......00020000 20 

Inn: 
Innheimtar afborganir ........0..0000.0..0..0.. 
Afskriftir ............000 0 

Lyfjaverslun ríkisins: 

0 10 
0 20 
) 
0 60 
0 

110 

Lan 2... 

Önnur rekstrargjöld ........0000000..0.0.0... 
Viðhald ..........20200000.. nes 
Hráefni og vörur til endursölu ............... 
Afskriftir ..........000 0200 

Gjöld samtals ..........2.200 0 
Seldar vörur og þjónusta ......0.000000.00.0.. 
Mismunur .......00000000 000. 

Fjármunahreyfingar: 

3 80 

4 40 
4 50 

Út: 
Fjárfestingar ..........2020202 000... 

Inn: 
Afskriftir .......2.020000 0 
Ráðstöfun eigin fjár .......020000000.0 000... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

123 000 
300 500 

4 500 
1286 000 

300 
6 000 

1720 300 

7 714400 
5 000 

900 

7 720 300 

400 
7 000 

1400 
6 000 

41 800 
13 200 
10 500 

105 000 
400 

170 900 
175 000 

4 500 

400 
4 100 

Þús. kr. 

6 000 000 

4 100
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103 Innkaupastofnun ríkisins: 

931 

932 

939 

0 10 Laun ......20000000000....... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 27 Viðhald ..........0000.0.....0.. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu 
0 80 Afskriftir ........00.000.0... 

Gjöld samtals ............... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..... 
130 Vaxtatekjur ........000000.... 

190 Annað ......200.000000 0... 

Tekjur samtals ............... 

Arnarhvoll: 

0 10 Laun „....00000000. 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 27 Viðhald ........0000.000.0..0... 
0 80 Afskriftir ...........000.0..... 

Gjöld samtals ...........0...... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..... 

Borgartún 7: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 

1 10 

Laun #2... 
Önnur rekstrargjöld .......... 
Viðhald  ........00000 0... 
Vextir ....... 0000. 

Gjöld samtals ................ 
Seldar vörur og þjónusta ..... 
Mismunur .................... 

Fjármunahreyfingar: 
te 

3 10 

4 50 

Afborgun lána ................ 
Inn: 

Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Ýmsar fasteignir ríkissjóðs: 

0 20 

110 

Önnur rekstrargjöld .......... 

Gjöld samtals ................. 
Seldar vörur og þjónusta ..... 

0000... 

00.00.0000... 

NK 

000... 

0000... 

00.00.0000... 

00.00.0000... 

s.s... 

so... 

0000... 

00.00.0000... 

000... 

000... 

0... 

Þús. kr. 

30 251 
13 725 

500 
1 500 000 

850 

1545 326 
1599 000 

150 
5576 

1545 326 

12314 
4 136 
1000 
500 

17 950 
17 950 

2715 
2 665 
3340 

12216 
16 393 

4177 

4177 

1600 

1600 
1600 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

41! 

A 40



Nr. 100. 320 31. desember 1975. 

971 Ríkisábyrgðasjóður: Þús. kr. Þús. kr 

010 Laun .......00000%0000 00 nn senn 7 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........2.0000000...0..... 3000 

Gjöld samtals .........2.0.. 0. 10 000 
130 Vaxtatekjur ........2000000. 00. 40 000 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0..0000000....... 771 300 

Tekjur samtals ........0000200 200... 817 300 
Mismunur ...........000000 s.n 807 300 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 20 Veitt lán ........0%..0 00. 1112000 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir .........000000 0000... 304 700 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........00.0. 0000... 807 300



3 I. desember 1975. 321 

2 10 Samgönguráðuneytið. 

101 Póstur og sími: 

010 Laun .........2.000000 000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald ...........0.00000. 0... 0... 
0 70 Vextir ......00.000000 0000. 
0 80 Afskriftir ...........000000 0000... 

Gjöld samtals ........000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .............. 
1 30 Vaxtatekjur ........020.000000...0. 0... 
1 90 Annað ........20.2.202000.0. 0... 

Tekjur samtals ........020000 00... 
Mismunur ...........0.00 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána .......000000000 000... 
3 30 Fjárfestingarl) „..........0.0000.. 00... 

3 90 Annað ........00000 00... 

Inn: 

4 20 Tekin lán .........000000 000 
4 40 Afskriftir ...........20 000... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .............0..... 

211 Áhaldahús vegagerðarinnar: 

0 10 Laun .......0.002000 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0...00... 
0 27 Viðhald .........00.0000. 20... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu 
0 70 Vextir .......0..0200 000... 
0 80 Afskriftir ..........002000 00 

Gjöld samtals .......0.. 0. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .............. 
1 80. Framlög úr ríkissjóði ...........0000... 

Tekjur samtals ........0000.0 000... 
Mismunur ....0.....000 020 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ..........00000..0 00... 

Inn: 

4 40 Afskriftir ..........000 000. 

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 16. 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..............0.... 

Þús. kr. 

1 958 673 

1107 685 

232 405 

55 358 

1100 000 

4 454 121 
4 645 500 

15 000 
74 300 

4 734 800 

682 218 
750 000 
36 461 

88 000 
1100 000 
280 679 

400 000 
100 000 
20 000 

280 000 
50 

70 000 

870 050 
850 050 
47 500 

897 550 

97 500 

70 000 
27 500 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

280 679 

27 500



Nr. 100. 

321 Skipaútgerð ríkisins: 

331 

332 

0 10 
0 20 
0 27 

1 10 
1 80 

Laun #0... 
Onnur rekstrargjöld .......... 
Viðhald ........0000. 0000. 

Gjöld samtals ................ 

Seldar vörur og þjónusta ..... 
Framlög úr ríkissjóði ......... 

Tekjur samtals ............... 

Vitamálastjórn, áhaldahús: 

5
 9
 
1
 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld .......... 
Viðhald ..........0..00...... 
Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir .........00.. 0. 

Gjöld samtals ................. 
Seldar vörur og þjónusta ..... 

Framlög úr ríkissjóði ......... 

Tekjur samtals ............... 
Mismunur, gjöld umfram tekjur 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

310 Afborgun lána 20.00.0000... 
3 30 Tjárfestingar ................. 

Ínn: 

4 40 Afskriftir ................ 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Hafnabótasjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 70 Vextir ..........00000..0..... 
0 90) Yfirfærslur ..........0....... 

Gjöld samtals .....0... 

130 Vaxtatekjur .................. 

í 80 Framlög úr ríkissjóði ......... 
190 Annað .......022.00 0000. 

Tekjur samtals ............... 
Mismunur „............ 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ................ 
3 20 Veitt lán ......0.000. 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ........ 

4 20 Tekinlán .............2.0.0... 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......... 

sess s0000.0.. 

s 0000... 

0... 

ov... 0... 

00... 

I 

00... 

00... 

sr... 

00... 

0... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

205 954 

107 446 

43 700 

357 100 
193 050 
164 050 

357 100 

152 200 
52 800 
43 000 
10 000 
2400 

10 000 

270 400 
270 400 

2 052 

272 452 

1090 
öð 824 
20 000 

14 824 
86 712 
82 152 
1000 

169 864 

37 883 
298 213 

41 056 
200 000 
95 040 

Þús. kr 

2052 

95 Cdð)
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333 Landshöfn, Þorlákshöfn: 

335 

0 10 Laun .....00000000 0000 n ne 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0200000..... 
0 27 Viðhald ..........000.000000n. en... 
0 70 Vextir .......0.02000000 00... 

Gjöld samtals ........200.. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......00000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........000000.... 

Tekjur samtals .......000200 000... 

Mismunur .........002. 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ......02.000000 0... 
3 30 Fjárfestingar .........00000 0000... 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........000.0..0..... 

Landshöfn, Keflavík, Njarðvík: 

010 Laun .........0000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......200.0..000... 
0 27 Viðhald .........2.0000 00... 
0 70 Vextir .........000020 0. 
0 80 Afskriftir ...........00200 00. 

Gjöld samtals ......0.0.0 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........000000.... 

Tekjur samtals .......20020.0 0. 

Mismunur ........2.000 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .......000.00 0... 
3 30 Fjárfestingar .........20000. 000... 

Inn: 

4 40 Afskriftir 2... 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........00.0..... 

Landshöfn, Rifi: 

010 Laun .....00000000 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00000.00... 
0 27 Viðhald .........0.22.000 0... 

0 70 Vextir ........0000000 00 

Gjöld samtals 00. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........000000.0... 

Tekjur samtals .......000.000. 00... 

Mismunur „......0.00 00... 

Þús. kr. 

8 880 
2580 
3 600 

68 476 

83 536 
15 060 

454 641 

469 701 

11 165 
375 000 

386 165 

15 240 
5 100 
8700 

33 050 
8 870 

70 960 
32 040 

88 920 

120 960 

20 650 
5 560 

57 170 

62 730 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

386 165 

50 000 

42 080



471 

671 

". 100. 924 

Fjármunahreyfingar : 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ...........0.0..0 0. 0... 
3 30 Fjárfestingar ............0.0..0. 0... 0... 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........0.0....0... 

Flugmálastjórn: 

0 10 Laun 22... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ............20000. 000... 
0 70 Vextir „..........020 000. 
0 90) Yfirfærslur .........0000.. 000... 

Gjöld samtals „......0.0 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................... 

Tekjur samtals ............0.00.0 00... 

Mismunur .............0. 00 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .......0..0.00.00 00... 
3 30 Fjárfestingar?) ............0000000.000.. 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................... 

Viðfangsefni : 

01 Stjórn flugmála .............00.000000... 
02 Reykjavíkurflugvöllur #................. 

ð Aðrir flugvellir .............000........ 
04 Flugöryggisþjónusta .............000.... 
06 Loftferðaeftirlit .....................0... 
07 Alþjóðlegt flugsamstarf ................. 
08 Snjómokstur ...........0..0.0 00... 

Gjöld samtals 00. 

Umferðarmiðstöð: 

0 10 Laun .............02 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0....... 
0 27 Viðhald ................... 000... 
0 70 Vextir ............0.00 nr 

0 80 Afskriftir ............. 0. 

Gjöld samtals 0... 
1 10. Seldar vörur og þjónusta ............... 

90 Annað, sérleyfissjóður ................... 

Tekjur samtals .......0.000.0 0. 
Mismunur ..........0..0 000... 

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 17. 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

7 080 
35 000 

42 080 

208 083 
133 409 
24 254 
52 718 

475 

418 999 
15 560 

621 268 

696 828 

25 829 
252 000 

277 829 

108 370 
67 023 
56 766 

125 394 
4 307 

50 139 
7000 

418 999 

279 
550 
700 
550 
570 

2649 
1560 
2134 

3 694 

Þús. kr. 

277 820 

1045



31. desember 1975. 325 

672 

673 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 

4 50 

t: 
Afborgun lána ......2000000 00. 

Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár .......0000000.....00.... 

Sérleyfissjóður: 

0 10 
0 20 
0 90 

1 80 

Laun ......... 0000 
Önnur rekstrargjöld ........00.00000 00... 
Yfirfærslur .„.........000 000... 

Gjöld samtals .......%.0. 00 

Framlög úr ríkissjóði ......20.000.0000..0.00.0.... 
Mismunur, óráðstafað .........000000. 0... 0... 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

Laun „........00 00 

Önnur rekstrargjöld ......00.00000000 0... 
Viðhald ........20.00. 00. 

Vextir .......2.00 0. 

Yfirfærsla, landkynning ........2..00.00.0000.0.. 

Gjöld samtals 00... 

Seldar vörur og þjónusta .......0000000.000.. 
Framlög úr ríkissjóði .........0000000.....0.. 
Annað, Ísl. markaður, Keflavíkurflugvelli o. fl. 

Tekjur samtals ......0002%200 0... 

Þús. kr. 

1045 

1045 

2026 
1040 
2134 

5 200 
6 000 

29 850 
12 450 

350 
450 

7000 

50 100 
40 000 

4 750 
5 350 

50 100 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

809



Nr. 100. 326 

2 11 Iðnaðarráðuneytið. 

231 Sementsverksmiðja ríkisins: 

0 10 Laun ...............0.0.. esne 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000000000. 0... 
0 27 Viðhald ..............0...0.. 0... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ............22000.. 0... senn 
0 80 Afskriftir ............0..0..0 000 

Gjöld samtals ......... 0 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0000000.. 
Mismunur .............0.0.000 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ............00000 0... 0... 
3 30 Fjárfestingar ..........20...00.0 000... 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..............200.. 2000. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ................00.0.0.0... 

232 Landssmiðjan: 

010 Laun ..............00% 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0000..0.... 
0 27 Viðhald .............0...00 000. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ............020 0000 
0 80 Afskriftir ..................0 00 

Gjöld samtals ..........0.0.0..0 000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........00.00.000... 

130 Vaxtatekjur ............000000.0. 0. 
1 90 Annað, húsaleigutekjur ...................... 

Tekjur samtals .............0..0000. 00... 
Mismunur .............0000 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ...........2.0.000 0000. 
3 90 Annað ..........20.020.0 0. 

Inn: 

4 40 Afskriftir .............0.0 00 
4 50. Ráðstöfun eigin fjár .......,0..,.% 22.00.0000... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

203 580 

366 600 

45 500 

196 420 

45 500 

83 000 

940 600 
951 000 

12 449 
20 951 

83 000 
10 400 

80 258 
17 200 
1000 

120 000 
1300 
2500 

222 258 
220 000 

500 
2000 

222 500 

Þús. kr 

10 400 

242
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233 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: 

010 Laun ......0.0020000000eeennn ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0..0.0.0.0...00.. 
0 27 Viðhald ........0.0.0000000 sv... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ..........000000...0s eeen... 
0 80 Afskriftir ..........2020000 00. ns 

Gjöld samtals .......000000 00... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .......0.0.00000.0.. 
1 30 Vaxtatekjur .......00.020200 0000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0000000..0...0.. 

Tekjur samtals ........002000000. 000... 
Mismunur ........20.2000 000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ......0.0000000000 000... 
3 30 Fjárfestingar ..........0020.000 0... enn. 

Inn: 
4 30 Sala á eignum ........0000000 00... 
4 40 Afskriftir ..........220.00 0200... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........2..00000 00... 

234 Lagmetisiðjan Siglósíld: 

0 10 Laun 2....00000000 0000 nner ns 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000000.0....00.. 
0 27 Viðhald ..............000... 0. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ............0.000 000... 
0 80 Afskriftir ...........20200. 00... 

Gjöld samtals .......20000.20 s.n 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .........000000.0... 

311 Landsvirkjun: 

0 10 Laun .......0.000000 0. ner 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000.00.0.0.00.0. 
0 27 Viðhald .............2000.0.0 000 nn 
0 70 Vextir .........0.00.0000 sess 
0 80 Afskriftir ...........00000000 0... 

Gjöld samtals .......2.2.0.0. 0. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0.0.0.0.. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........2.000.00........ 
190 Annað .........2..20000.0 ens 

Tekjur samtals .........000.0. 0000... 

Mismunur ..........20000 0000... 

Þús. kr. 

105 722 
12 606 

3 000 
40 000 
6811 
7400 

175 539 
168 089 

50 
47 810 

215 449 

8472 
58 838 

20 000 
7400 

39 910 

45 697 
11 761 
1899 

62 000 
3 000 

800 

125 147 
125 147 

146 900 
78 300 

118 500 
606 300 
574 300 

1524 300 
2 601 900 

52 250 
öð 000 

2709 150 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

39 910 

1184 850 

A 41



Nr. 

312 

313 

321 

100. 928 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 í0 Afborgun lána ........0...20.... 
3 30 Fjárfestingar .........000..... 
390 Annað ......0.00000 0... 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ........ 

4 20 Tekinlán .........0...00 0... 
4 40 Afskriftir ......0..00.0 0 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Laxárvirkjun: 

0 10 Laun ......0000 00 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 27 Viðhald .......0..0200000.00... 
0 70 Vextir .......020000 00... 
0 80 Afskriftir 2... 

Gjöld samtals ......000.0 0... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ..... 
Mismunur 0... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

310 Afborgun lána ................ 
3 30 Fjárfestingar .......00000.0... 
3 90 Annað 2......00000 00. 

Inn: 

4 40 Afskriftir 2... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Kröfluvirkjun: 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 30 Fjárfestingar ...........0..0... 
Inn: 

4 20 Tekin lán .........00000.0... 

D
D
 

(ær
) 

(<=
) 

þa
n 

>
 

Laun 

Önnur rekstrargjöld .......... 

Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir 0... 

Gjöld samtals ................. 
Seldar vörur og þjónusta ..... 
Annað, orkusjóður ........... 

Tekjur samtals ............... 

0... 

#0... 

so... 

00... 

so... 

0... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

1761400 
2831 700 

294 050 

4 000 
3124 000 

574 300 
1184 850 

32 000 
190 000 
25 000 
83 000 

393 500 
415 000 

60 000 
20 000 

5 000 

63 500 
21 500 

3 433 000 

3 433 000 

225 000 
620 000 
810 000 
390 000 
560 000 

2 605 000 
1 890 000 

715 000 

2 605 000 

63 500 

Þús. kr. 

21 500



öl. 

331 

332 

desember 1975. 329 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ......20.0002 0000... n 0. 
3 30 Fjárfestingar, alm.) .........0.0000. 0000... 

Norðurlínal) .........0..20000 0. 

Inn: 

4 20 Tekinlán ............2.000... s.s 
4 40 Afskriftir .............20.0. 0 

Jarðboranir ríkisins: 

0 10 Laun .......0.000 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........000.00000 0... 
0 27 Viðhald ...........2.000. 00. 
0 60. Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ......000.000 000 
0 60 Afskriftir ............00000 000 en nr 

Gjöld samtals .......2000000 0 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0.00000... 

Mismunur .............00 0002. 

F jármunahreyfingar : 

3 10 
3 90 

Ut: 

Afborgun lána 
Annað ...... 

Inn: 

Afskriftir ... 

NN OOK 

Jarðvarmaveitur ríkisins: 

Önnur rekstrargjöld ...........00.0 000... 0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

110 
1 80 

Viðhald ..... 
Vextir ...... 

Gjöld samtals 

Seldar vörur og þjónusta .........0..0000002.. 
Framlög úr ríkissjóði ...........0.02..0.. 0... 

Tekjur samtals ............200 0... 

Mismunur ... 

Fjármunahreyfingar: 

310 
3 30 
3 90 

4 20 
4 40 
4 50 

Út: 
Afborgun lána 
Fjárfestingar 
Annað ...... 

Inn: 

Tekin lán .. 
Afskriftir ... 

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 18. 

Þús. ki. 

560 000 

1740 000 
578 000 

2318 000 
560 000 

91 937 
44 200 
10 000 
14500 
14 932 
60 000 

295 569 
313 969 

58 793 
19 007 

60 000 
17 800 

7 000 
3000 

20 200 
6 300 

38 500 
49 000 
14 250 

63 250 

8 300 
744 250 
10 500 

730 000 
8 300 

24 750 

17 800 

24 750
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371 Orkusjóður: 

0 20 
0 70 
090 

130 
1 80 
1 90 

Önnur rekstrargjöld ........... 
Vextir .......000000 0000... 

Gjöld samtals .......0000.0 
Vaxtatekjur ........0.0..0.. 
Framlög úr ríkissjóði .......... 
Annað (hluti sölugjalds) ...... 

Tekjur samtals ................ 

Mismunur, gjöld umfram tekjur 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 20 

10 
20 
50 a

 

Út: 
Afborgun lána ................. 
Veitt lán 2... 
Inn: 

Innheimtar afborganir ......... 

Tekin lán ........00000.0000.. 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

ARI 4 500 
AR 430 918 
sen 715 000 

AAA 1150418 
ARI 338 346 
ARA 715 000 
AAN 600 000 

IR 1653 346 

ARA 301 315 
AAA 619 500 

ARA 267 887 
AAA 150 000 

502 928 

Þús. kr. 

502 928
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6. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

I 

II 

11 

XII 

XIII 

XIV 

KV 

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin, ef lög verða staðfest, er 
afgreidd hafa verið frá Alþingi 1975 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 stofngjölð og afnolagjöld 
síma árið 1976 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 vindlinsapakka, og skiptist gjaldið til þeirra að jöfnu. 

Að ákveða, að ein króna af tekjum Landssímans af hverju seldu skraut- 
eyðablaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Íslands. 

Að greiða þeim aðilum, sem njóta eftirlauna skv. gömlum reglum, sbr. 
lið 09 382 í fjórðu grein fjárlaga, og ekki eru jafnframt félagar í lög- 
boðnum lífeyrissjóði, uppbót á eftirlaun sín, sem sé hliðstæð þeirri 
hækkun, er sjóðsfélagar lifeyrissjóðs starfsmanna ríkisins fengu við 
gildistöku laga nr. 29/1963. 

Að endurgreiða innflutningsgjald af 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. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um 
framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að greiða uppbót á greiðslur skv. líðum 09 382—384 í 4. gr. fjárlaga 
samsvarandi almennri hækkun, sem verða kann á launum starfsmanna 

ríkisins. 

Að innheimta ekki aðflutningsgjöld né söluskatt af munum, sem aðilar 
búsettir erlendis senda Norræna húsinu að gjöf. 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.
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XVI 

XVI 

XVIII 

KIX 

XKIII 

KKIV 

KXKV 

XXVI 

XXVI 

KKVII 

KKIK 

XKK 

XXKI 

XXKII 

KKKII 

KKKIV 

KKKV 

KKXVI 

392 31. desember 1978. 

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 afnolagjald síma 
árið 1976 hjá allt að 25 fötluðum mönnum eftir tilnefningu Sjálfsbjargar, 
landssambands fatlaðra. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af vísindatækjum og -búnaði 
til Norrænu eldfjallarannsóknastöðvarinnar. 

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 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 30 m.kr. sem hlutafé til Herjólfs hf., Vestmannaeyjum, 

vegna kaupa á Vestmannaeyjaferju. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, 
vélum og tækjum til stækkunar Skeiðsfossvirkjunar. 

Að hækka framlög skv. þingsályktun um landgræðslu 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 merktum borðbúnaði 
spítala, hæla, elliheimila og annarra heilsugæslustöðva. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af efni til stofnlinu frá Anda- 
kilsárvirkjun að Laxárvatni í A.-Hún. 

Að fella niður að hálfu eða endurgreiða að hálfu sölugjald 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 Þingevjarsýslu vegna 
samnings Í sambandi við virkjun Laxár. 

Að endurgreiða þinglýsingargjald af afsölum vegna bv. Svalbaks EA-302, 
b.v. Sléttbaks EA-304 og dæluskipsins Grjótjötuns. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af dísilrafstöð fyrir rafveitu 
Patrekshrepps. 

Að selja hluta af íbúðarhúsnæði að Búðum í Staðarsveit. 

Að taka lán allt að 70 m.kr. vegna kaupa á húseigninni Þórshamar í 
Reykjavík fyrir Alþingi. 

Að selja íbúðarhús að Skólabrú 1 (Brekkuserði), Höfn í Hornafirði. 

Að kaupa húsnæði fyrir skattstofuna í Hafnarfirði og taka við lánum, 

er stííkri eign kunna að fylgja. 

Að fella niður eða endurgreiða söluskatt og aðflutningsgjöld af sér- 
smíðuðu hljóðfæri, sem er minningargjöf merkt Akureyrarkirkju. 

Að veita Verðjöfnunarsjóði fiskiðnaðarins lán til að tryggja greiðslugetu 
sína síðasta ársfjórðung ársins 1975.
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ARK VIH 

KKKVIII 

XXKIK 

XL 

KLI 

XLIÍ 

XLI 

KLIV 

XLV 

XLVI 

KLVÍ 

KLVIII 

KLIK 

L 

LVI 

LVI 

Að kaupa Hótel Hvanneyri á Siglufirði til skólahalds í bænum og taka 

lán í því skyni. 

Að taka þátt í kaupum á jörðinni Reykjum á Reykjabraut, Austur-Húna- 

vatnssýslu, ásamt aðildarhreppum. Húnavallaskóla og taka lán í því skyni. 

Að selja íbúðarhús á jörðinni Stekkjarmel í Rauðasandshreppi. 

Að endurgreiða Snorra Hanssyni aðflutningsgjöld af tækjum til kasettu- 

gerðar. 

Að fella niður eða endurgreiða söluskatt og aðflutningsgjöld af snjóbil 

fyrir Flateyrarhrepp. 

Að endurgreiða þinglýsingargjöld vegna afsals skuttogarans Haralds 

Böðvarssonar. 

Að endurgreiða söluskati og aðflutningsgjöld af sjúkrabifreið Húsavíkur- 

deildar Rauða kross Íslands. 

Að endurgreiða söluskatt og aðflutningsgjöld af snjóbifreið Rauðakross- 
deildar Sauðárkróks og bifreið Hjálparsveitar skáta í Hafnarfirði til leitar 

og sjúkraflutninga. 

Að láta í makaskiptum 6584 m? af landi Fitjakots á Kjalarnesi í Kjósar- 

sýslu. 

Að selja íbúð Pósts og síma í húsinu nr. 24 við Heiðarbraut á Akranesi. 

Að verja söluandvirði Vestmannaeyjaskipsins Herjólfs til nauðsynlegra 
endurbóta á afgreiðsluaðstöðu Skipaútgerðar ríkisins í Reykjavík. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af nýjum 
jarðborum fyrir Jarðboranir ríkisins. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni til 
dísilstöðvar, aðveitustöðvar og orkuflutningsveitu fyrir Vestmannaeyja- 

kaupstað. 

Að taka lán til að kaupa hafskipabryggju á Eyri í Ingólfsfirði. 

Að lækka toll í 15% og fella niður innflutningsgjald af bifreiðum sér- 
staklega útbúnum til sjúkraflutninga, sem hjálpar- og björgunarsveitir 
festa kaup á. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd 
þessa ákvæðis. 

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir varamenn sendiherra í Kaupmanna- 
höfn, London og New York, ef hagstæð þykja. Endanleg ákvörðun verði 
tekin í samráði við fjárveitinganefnd Alþingis. 

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir bústað og skrifstofur bæjarfógetans 

og sýslumannsins á Eskifirði. 

Að endurgreiða þinglýsingargjald vegna afsals b/v Snæfells EA 740. 

Að láta af hendi við Seyðisfjarðarkaupstað án endurgjalds gamla sím- 
stöðvarhúsið, nr. 44 við Hafnargötu á Seyðisfirði, ásamt tilheyrandi eignar- 
lóð gegn því að húsið verði notað fyrir safn muna og minja úr sögu 

Seyðisfjarðar. 

Að semja um greiðslu yfirdráttarskuldar við Seðlabanka Íslands, eins og 
hún verður um áramót 1975— 1976 og um lánskjör. 

Að selja fasteignina Brú við Markarfljót í landi Eyvindarholts og gamalt 
áhaldahús á Hvammstanga.
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LEVIN 

LXV 

LXVI 

LXVII 

LXVII 

334 91. desember 1975. 

Að ábyrgjast fyrir Skúla Pálsson fiskræktarbónda allt að 15 millj. kr. lán 
vegna byggingar fiskeldisstöðvar í landi jarðarinnar Þóroddsstaða II í 
Ölfushreppi, gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar (endur- 
veiting). 

Að ábyrgjast fyrir St. Jósefsspitala í Hafnarfirði allt að 10 millj. kr. lán 

gegn tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

Að lækka tolla af ökumælum til þungaskattsákvörðunar úr 25% í 7%. 

Að ábyrgjast allt að 15 millj. kr. lán vegna flóabátanna v/b Baldurs og 
v/b Fagraness. 

Að taka lán að upphæð allt að 25 millj. kr. til að byggja ferjuaðstöðu í 
Þorlákshöfn fyrir Vestmannaeyjaferju. 

Að ábyrgjast fyrir Hafnabótasjóð allt að 10 millj. kr. lán til endurbóta á 
Suðureyri við Súgandafjörð vegna sjóskaða. 

Að stofna til tímabundins yfirdráttar á aðalviðskiptareikningi ríkissjóðs 
í Seðlabankanum á árinu 1976 vegna árstíðabundinna sveiflna í fjármálum 
ríkisins. 

Að ábyrgjast allt að 120 millj. kr. lán fyrir Dvalarheimili aldraðra sjó- 
manna í Reykjavík. 

Að ábyrgjast allt að 600 millj. kr. lán fyrir Lánasjóð námsmanna. 

Lántökuheimildir, sbr. 1. gr. 4.: 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út til sölu 
innanlands ríkisskuldabréf eða spariskirteini að fjárhæð allt að 1 400 m.kr. 

Fjármálaráðherra er heimilt að gefa út ný ríkisskuldabréf eða spariskír- 

teini, eftir því sem á þarf að halda í stað þeirra, er upphaflega verða 
útgefin skv. lið LXVII, að viðbættri áfallinni verðlagsuppbót. 

7. gr 
Skattvísitala árið 1976 skal vera 125 stig miðað við 100 stig árið 1975.
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SÉRSTÖK YFIRLIT 

1. Iönskólar (02 516 080). 

o
O
 

r
i
 

Reykjavík ......02..200000 000 
Hafnarfjörður  .............0.202 00... 
Keflavík ..............00002 0000. 
Akranes .......2.000. 00 
Ísafjörður (........2.0..0..0. 00. 
Sauðárkrókur „........0.0.200200. 0... 
Aktreyri ........20000 00. 
Neskaupstaður .............00.00.. 000... 
Vestmannaeyjar ........... SI 

2. Hússtjórnarskólar (02 553 080). 

1. Laugarvatn .......0....000. 02... 

2. Laugar „........0200 000 

3. Héraðsskólar (02 608 080). 

BA
 

Reykholt ......0.0.....00 0. 

NÚÐPUr .........0000 0 
Reykjanes ...........200.000 0... 
Reykir ...........020202 0000. 
Laugar .........0..0000 00 
Eiðar ............2020. 000 
Skógar .......00000000 000. 
Laugarvatn ..........20%.2. 2000 

4. Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skóla- 

stjóra (02 762). 

Réttarholtsskóli ...........0.2.2 0000. 

Fossvogsskóli, 1. áf. ........20202020 0 
Fossvogsskóli, 2. áf. ......20202000. 0 
Árbæjarskóli, 2. áf. .........00 
Árbæjarskóli, 3. áf. .....020..0. 0 

Hvassaleiti, 2. áf. ..........0...02 00... 
Fellaskóli, 1. áf. ......2..0220 0. 

Hólabrekkuskóli, 1. áf. .......000000 0. 

Hagaskóli, íþróttahús ..........0.020000 0000... 
Öskjuhlíðarskóli, 1. áf. .......000.0 0 

. Kvennaskólinn .........20000. 000... senn 

Ölduselsskóli ...........0000 00 
Vogaskólinn og Langholtsskólinn .............. 
Fjölbrautaskólinn, 1. áf. .......02000000 000. 
Fjölbrautaskólinn, verkstæðishús ............... 

. Fjölbrautaskólinn, 2. áf. .......0.02. 000... 

Þús. kr. 

9500 
3 300 
1000 
2000 
2000 
1000 
9000 

500 
4 000 

17 000 
8500 
8 650 

38 000 
31 000 
9500 
5 000 
3000 

  

297 
5492 

20 000 
640 

10 667 
1229 

13 000 
20 000 

9 765 
15 000 
12 000 
21 700 
5ð 000 
23 000 
20 000 
18 000 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

32 300 

ð 700 

120 650
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17. Akranes, gagnfræðaskóli ........0.00.0.0 002... 

18. Akranes, íþróttahús .........02.0.000000 00... 
19. Hvanneyri, íbúð .............0.20000 00. nn 

20. Kleppjárnsreykir .........0..02.0000 0... 
21. Varmaland, íbúð .........0000.000 0 

22. Varmaland, íþróttahús (vatnsveita) ............ 

23. Borgarnes, íþróttahús ..........00.00000 000... 
24. Laugargerði, lausar stofur .........0.....0.0.0.. 
20. Hellissandur, íþróttahús ...........2.....0.00.0.00.. 
26. Ólafsvík, lausar stofur .............0.0 0... 

27. Grundarfjörður ........2...0..02 0 
28. Stykkishólmur .........2.0..20 0000. 
29. Búðardalur ...........0020. 00... 
30. Laugar ..........20... 0 
91. Hellissandur .............2.20. 000 

32. Bolungarvík  ..........2000.. 020 
öð. Barðaströnd  .............02 000. 
34. Mýrahreppur .........020000 000 
80. Súðavík ..........2..00 0. 
36. Fells- og Óspakseyrarhr. ........00.0.. 0 
37. Bæjarhreppur .........02..200 000 
38. Þingeyri .......00.00..0 020. 
39. Flateyri  ...........0020 0 

40. Sauðárkrókur, gagnfræðaskóli .................. 
41. Sauðárkrókur, das- og heimavist ................ 
42. Staðarhreppur, skóli, íbúð ........000.0000. 0... 

45. Laugarbakki, skóli, 1. áf. ......0000.0. 00 

44. Laugarbakki, skóli, 2. áf. .......0.0.00 00 

45. Þverárhreppur ........0.00.000 020 
46. Húnavellir „.......0...0.. 000. 
47. Varmahlíð .........0.2.22000 0. 
48. Lýtingsstaðahreppur  ..........02.00 0... 
49. Hólahreppur ........000%.0. 0... 
50. Hofsós, 1. áf. .........02.0 0 

51. Hofsós, 2. áf. ........2220000 0. nn 
52. Hofsós, íbúð ........22..20. 0... 

Dð. Haganeshreppur  ........0..0.2.0 0... 

54. Skagaströnd, skóli .......2..022.002.0 000. 

50. Akureyri, Glerárskóli, 1. áf. .........0.0.0.0... 

56. Akureyri, Glerárskóli, 2. áf., íþróttahús .......... 

04. Akureyri, Lundarskóli, 1. áf. ......00.0.00000.... 

58. Akureyri, Oddeyrarskóli ..........020000.00 00. 
59. Akureyri, Lundarskóli, 2. áf. ..........00000.... 

60. Húsavík, gagnfræðaskóli ........00020000 020... 
Gl. Ólafsfjörður .........0..0 
62. Svarfaðardalur, skóli ...........000000 00. 0... 

63. Svarfaðardalur, mötuneyti .........0.000 0000... 
64. Dalvík, heimavist ........2..0000 0. 

65. Þelamörk ........0000.00 000 
66. Hrafnagilsskóli, 2. áf. ......020000 0 

67. Hrafnagilsskóli, jarðboranir .......0.00000.0... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

6515 

17 000 

3000 

118 

112 

12 500 

11 000 

5 000 

10 000 

5 000 

3711 

8370 

4145 

1482 

1090 

12 690 

7 640 

8910 

2 955 

6 865 

6 625 

3 000 

3000 

3 000 
13 000 
4000 
2 603 

18 000 
2 847 

20 000 
36 000 
3000 
8 000 

800 
6400 
5 000 

798 
1000 

6 351 
15 000 
6000 
2000 
2000 
4. 875 
2313 

136 
1600 

10 900 
1359 
6 826 
4500 

Þús. kr.
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Þús. kr. Þús. kr. 

68. Stóruljarnir, skóli .........2.0000 000. 00... 10 500 

69. Stórutjarnir, sundlaug ........00..00. 0000... 2 250 
70. Hafralækur, skóli .......020000 0... nn 3 700 

71. Hafralækur, íþróttahús ...........00.000 00... 14 000 

72. Skúlagarður, íbúð ........02..02000 0000 n 0 .. 3 600 

73. Lundur # .........00022.0 00. .r 14 290 

74. Reykdælahreppur .......00000000 000 500 
75. Þórshöfn .........0...0..0.... FAR RARR 2000 

76. Seyðisfjörður, sundlaug .........0.0000. 00.00.0000. 2000 
11. Seyðisfjörður, skóli, Herðubr. .................. 8000 

18. Neskaupstaður, skóli ......02.000000 0... 1776 
19. Eskifjörður, skóli .........0.000000 000... 12 000 
80. Hlíðarhreppur, skóli .......00002002 00. 8 000 
81. Borgarfjarðarhreppur, íbúð .........0.0000.0... 1450 
82. Hallormsstaður, skóli ..........0020.00.0. 00... 463 

83. Egilsstaðir, skóli, 2. áf. .......0.0.000000 00. 12 000 
84. Reyðarfjarðarhr., íþróttahús .................... 8 350 
85. Búðahreppur, skóli ........0002..000. 000... 5 000 
86. Djúpivogur, skóli ..........000%.00 0000... 6 000 
87. Nesjahreppur, 1. og 2. áf. ...........00.000000.0.. 6 080 
88. Nesjahreppur, mötuneyti ..........00000000.00.. 2000 a 

89. Vestmannaeyjar, íþróttahús ......0.0.0.0.00..0... 20 000 
90. Kirkjubæjarklaustur, skóli ...........00000.000.. 5 897 
91. Kirkjubæjarklaustur, íbúðir, sundlaug .......... 4 148 

92. Vík, skóli ......2..0.000000 000... 10 900 
93. Laugalandsskóli ..........00000 000... en 1000 
94. Rangárvallahr., íbúð .........0.0000.00 000... 2282 
95. Selfoss, gagnfræðaskóli .......0.0.0020000.0 000... 23 000 

96. Selfoss, verknámshús .........000000 0... 9000 

97. Selfoss, lausar stofur .........00000 0000... 5 000 

98. Hraungerðishreppur, skóli ........0..0.00 0000... 1057 
99. Skeiðahreppur, sundlaug .................0..... 6 000 

100. Gnúpverjahreppur, íbúð ..............0.00...0.0.. 627 
101. Hrunamannahreppur ........2..02000 0000 3500 
102. Biskupstungnahreppur, íbúð ..........000...00.. 239 
103. Biskupstungnahreppur, sundlaug ................ 5 500 
104. Grímsnes, sundlaug .........0..0000. 0000... 5 657 

105. Hveragerði, íþróttahús, 1. áf. ..............0.... 7 094 
106. Þorlákshöfn ........00.202002 00 640 

107. Kópavogur, Þinghólsskóli, 2. áf. ................ 13 000 

108. Kópavogur, Kópavogsskóli, 3. áf. .........20.... 14 000 
109. Kópavogur, Digranesskóli .............00.00.... 22 000 
110. Kópavogur, Snælandsskóli .........0.0..0.0000... 10 000 
111. Hafnarfjörður, Víðistaðaskóli .................. 10 000 

112. Hafnarfjörður, Flensborgarskóli ................ 16 000 
113. Hafnarfjörður, lausar stofur .............000.... 2 000 
114. Keflavík, gagnfræðaskóli ...........00......0.0... 12 000 
115. Krýsuvík .......0200000200 00 18 000 
116. Grindavík, íbúð ..........02.00000 0000... 0. 567 
117. Grindavík, lausar stofur ...........0000 0000... 2000



Nr. 100. 

118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 

129. 

Til undirbúnings að framkvæmdum við skólabyggingar: 

338 

Njarðvík, íþróttahús ........00.02.0000 00... 
Njarðvík, skóli ........02000200.0 0... 
Garðakaupstaður, gagnfræðaskóli .............. 
Garðakaupstaður, barnaskóli .............0.0.0.. 

Bessastaðahreppur, skóli ..........02.0000.00... 
Seltjarnarnes, skóli ..........0..020000 00... 
Mosfellshreppur, gagnfræðaskóli ................ 
Mosfellshreppur, íþróttahús ................00... 
Mosfellshreppur, barnaskóli ...............00... 
Kjósarhreppur .........2020200 0000... 
Vatnsleysustrandarhr., skóli ..........0.00000.0.. 

Sandgerði  ...........2020 000. 

Laugalækjarskóli ..........00.0.. 00. 0n 
Seljaskóli .„.......2..00.0.000 000... 
Borgarnes ..........00.000 00... 
Ólafsvík ........0... 0. 
Grundarfjörður ...........0.0000. 0000... 
Bíldudalur ............0.0.20 0000 
Súðavík  ........0020000 00... 
Hvammstangi .........0....200 0... nn. 
Haganeshreppur ...........0..0.00 0000... 
Dalvik  ........02..0.0 000. 
Þelamörk, íþróttahús .........0.0.00.000 00... 
Hrafnagil, íþróttahús .............0.0..00 0. 00... 

Grenivík, skóli .........0.22002 000 

Hafralækur, íbúð ...........0.0000 0. 

Reykdælahreppur ............0200 0000... 
Skútustaðahreppur ..........00000. 0... 

. Kópasker .........00.2000.00 00 
Raufarhöfn ...........0.00. 000 

Vopnafjörður ...........0..0000 0. 
Hallormsstaður  .........0...0 00 

. Breiðdalshreppur  ............000..00 00... 
A.-Landeyjar  ...........0 0. 

. V.Landeyjar ...........00200.0 rn 
. Hvolhreppur ..........20000 0000. 
. Rangárvallahreppur ...........00.0000 00... 0... 

Eyrarbakki ...............00 000 

Stokkseyri, sundlaug „.............0.0000..0 0... 
Þorlákshöfn, skóli ........00.000.. 00 

. Geithellnahreppur .............00.00. 00... 
. Höfn, Hornafirði ..............00. 0... 
- Laugardalshreppur .............00...0 00 

Seltjarnarneskaupstaður .............0.000 000... 
. Hafnarfjörður, Hvaleyrarholtsskóli .............. 

Nesjahreppur, sundlaug ..............00.0.00.00.. 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

3000 
10 760 

2 702 
11 973 
1210 
1000 
2 000 
1000 

Þús. kr 

1012 036 

10 200 

1022 236
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5. Dagvistunarheimili, framlag til byggingarframkvæmda 

(02 803). 

A
 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Akureyri .....020.020 00 
Borgarnes .......00002%000 enn 
Hafnarfjörður ......0..020000 0000 
Húsavík ..........0000000 0. sn 
Kópavogur  ......00.020 00 
Ólafsvík 22.00.0000... 
Byggingasamvinnufélag atvinnubifreiðastjóra .... 
Húsfélögin Æsufelli 2—6, Reykjavík ......020..2.. 

Reykjavík: 
Ármúli SA 22.00.0000 
Dyngjuvegur ......0..000000 0000. 
Háaleitisbraut 70 .........00000000 00... 

Kaplaskjólsvegur ........020000000 000... 
Rjúpnafell ..........202.202 0000. 
Selásblettur 4 ..........202000.0 0... 

. Völvufell .............0. 000 

Sauðárkrókur ............ nr 
Seyðisfjörður ......00.000000 0. 
Siglufjörður .........00.020 00 
Vatnsleysustrandarhr. .......020000 00... 
Garðakaupstaður ..........00000 00... s.n 
Skagaströnd .......2.020200 nr 

Bíldudalur  ..........200 000 
Borgarsjúkrahús ........02.020200 0000. 
Keflavík ..........00000 0. nn 
Vestmannaeyjar, dagh. .......2.0000000 0. 0000... 
Vestmannaeyjar, leiksk. ......00.0000 00... 
Áhugafél. Hábæ 28 .......000.00 00 

Selfoss 2... 

#
0
 
2
9
5
5
 

a
 

6. Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis 

(02 982 17). 

1. Ásmundur Sveinsson .......00000 

Finnur Jónsson .........0000 0... 

Guðmundur Daníelsson .....0.000000 0000... 

Guðmundur G. Hagalín ........20000 0000... 

Halldór Laxness .......000000 00. 

Ríkarður Jónsson .....0.0.00 0 

Snorri Hjartarson ........00000 0000. 
Tómas Guðmundsson .....022.2000 

Valur Gíslason .......2.00.000. 00. 

Þorvaldur Skúlason ....000000 00. 

Þús. kr. 

8000 
700 

ö 000 
200 

1000 
300 

2000 
2 000 
2 000 

600 

500 
4 000 
1500 
3500 
4 000 

700 
1000 
500 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

68 400 

4 200



Nr. 100. 340 31. desember 1975. 

1. Til byggingar íþróttamannvirkja (02 986 04). 

a. 

b. 

Þriðja greiðsla af fjórum til íþróttamannvirkja sam- 
þvykktra í fjárlögum 1973: 

Þús. kr. 

1. Fimleikafélag Hafnarfjarðar, íþróttavöllur .... 647 
2. Kópavogur, leikvangur, I. áf. ................ 7 003 
3. Reykjavík, Árbæjarvöllur ..............0...... 336 
4. Reykjavík, Bláfjöll, skíðamannvirki .......... 2206 
5. Reykjavík, Laugardalsframkv., II. áf. ........ 7225 

6. Reykjavík, Sundl. Vesturbæjar, H. áf. ........ 5 000 
7. Knattspyrnufél. Fram, Rvík, vallarhús ........ 1816 
8. Glímufél. Ármann, íþróttahús „............... 4 047 
9. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, grasvöllur ...... 517 

10. Knattspyrnufél. Rvíkur, Rvík, íþróttahús ...... 924 

11. Ísafjörður, gras- og malarvöllur .............. 667 
12. Ólafsfjörður, malarvöllur ........00.0........ 285 
13. Knattspyrnufél. Þór, Akureyri, malarvöllur .... öðl 
14. Húsavík, grasvöllur ............00000.. 00. 1000 
15. Vestmannaeyjar, stækkun grasvallar .......... 1963 
16. Umf. Víðir, Gerðahreppi, malarvöllur .......... 233 
17. Umf. Þróttur, Vatnslevsustrandarhr., malarv. .. 288 
18. Umf. Afturelding, Mosfellssveit, malarvöllur .. 216 
19. Borgarnes, malarvöllur .............00.00.2.... 422 
20. Ums. Borgarfjarðar, íþróttav. að Varmalandi .. Sa 
21. Eyrarsveit, malarvöllur ...................... 268 
22. Stykkishólmur, malarvöllur .................. 286 
23. Patreksfjörður, malarvöllur .................. 192 
24. Þingeyri, malarvöllur ........................ 941 

25. Bolungarvík, malarvöllur ..................... 280 
26. Skagaströnd, Höfðahreppur, malarvöllur ...... 3 
27. Þórshöfn, sundlaug ................00........ 348 
28. Egilsstaðahreppur, malarvöllur .............. 281 
29. Hvammshreppur (Vík í Mýrdal), malarvöllur 292 
30. Selfoss, íþróttasvæði .................... 514 

Önnur greiðsla af fjórum til íþróttamannvirkja sam- 
þykktra í fjárlögum 1974: 

1. Knattspyrnufél. Haukar, Hafnarf., íþróttahús .. 1300 
2. Golfklúbburinn Keilir, Hafnarf., golfv. og hús .. 1150 
3. Kópavogur, malarvöllur og vallarhús .......... 160 
4. Tennis- og badmintonfél. Rvíkur, íþróttahús .. 3400 
5. Knattspyrnufél. Rvíkur, Rvík, grasvöllur og þakl. 800 
6. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðaskáli .. 207 
7. Ungtemplarafél. Hrönn, Rvík, skíðaskáli ...... 214 

8. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, völlur ........ 36 

9. Knattspyrnufél. Fram, Rvík, grasvöllur ........ 430 
10. Reykjavík, vallarhús í Árbæjarhverfi ........ 940 
11. Reykjavík, skautasvell ..........0.0.0.000.000. 920 
12. Akranes, hlaupabraut ...........00..00.0000000.. 1000 
13. Golfklúbburinn Leynir, Akranesi, golfvöllur .. 200 

14. Sauðárkrókur, framhald vallar .............. 204 

15. Golfkl. Siglufjarðar, solfvöllur .............. 127 
16. Skíðafél. Siglufjarðar Skíðaborg, stökkbraut .. 300 

Þús. kr 

38 950)
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C. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

23. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
öl. 
32 
33. 
34. 

36. 
97. 
öð. 
39. 
40. 
41. 
42. 
4ð. 
44. 

46. 
47. 

Íþróttabandalag Siglufj., íþróttamiðst. Hóli .... 
Ólafsfjörður, golfvöllur .........00 0. 

Akureyri, togbraut og skíðatroðari ............ 
Akureyri, skíðastökkbraut ..........0.0...0.0.. 
Knattspyrnufél. Akureyrar, íþróttavöllur ...... 
Sjóróðrafél. Akureyrar, bátar ............0... 

Húsavík, skíðatogbraut ........0.0...0.0.0..0.. 
Neskaupstaður, íþróttavöllur ................. 
Vestinannaeyjar, malarvöllur ................ 

Miðneshreppur, malarvöllur .................. 
Njarðvíkurhreppur, malarvöllur .............. 

Grindavík, malarvöllur .......00000.0. 0... 
Umf. Íslendingur, Andakílshr., sundlaug ...... 
Umf. Dagrennins, Lundarreykjad., íþróttavöllur 
Umf. Barðastrandar, sundlaug ................ 
Flateyrarhreppur, íþróttavöllur .............. 
Suðureyrarhreppur, íþróttavöllur ............ 
Hólmavíkurhreppur, íþróttavöllur ............ 
Umf. Kirkjubólshrepps, íþróttavöllur .......... 
Umf. Kormákur, Hvammstanga, íþróttavöllur .. 

Umf. Öxndæla, íþróttavöllur ..............0... 
Umf. Geislinn, Aðaldalshr., íþróttavöllur ...... 

Reykjahreppur, íþróttavöllur .........0.20..... 
Skútustaðahreppur, íþróttavöllur .............. 
Umf. Bjarmi, Hálshreppi, íþróttavöllur ........ 
Jmf. Borgarfjarðar, N.-Múl., íþróttavöllur 

Eskifjörður, íþróttavöllur .........0....0.0... 

Umf. Hrafnkell Freysgoði, Breiðdalshr., íþróttav. 

Umf. Máni, Nesjahreppi, íþróttavöllur ........ 
Hafnarhreppur, A.-Skaft., íþróttavöllur ........ 

Hveragerði, böð við sundlaug ................ 

Fyrsta greiðsla af fjórum til íþróttamannvirkja sam- 

Þþykktra á fjárlögum 1975: 

m
n
 

r
o
 

Golfklúbbur Suðurnesja, golfvöllur ........... 
Seltjarnarnes, íþróttavöllur ..........0....... 

Fimleikafél. Hafnarfj., grasvöllur ............ 

Garðakaupstaður, tæki, íþróttav. og flutn. sundl. 
Reykjavík, íþróttavöllur í Fossvogi .......... 

Rvík, Breiðholt MI, grasv., hlaupabr., malarv 

Knattspyrnufél. Rvíkur (skíðad.), skíðalyfta .. 
Íþróttafélag Rvíkur. skáli í Bláfjöllum ........ 
Knattspyrnufél. Þróttur, Rvík, vallarh. og srasv. 
Ólafsvíkurhreppur, grasvöllur ................ 
Íþróttabandalag Akraness, tæki ............... 
Stykkishólmur, sundlaug, 2. áf. .............. 
Golfklúbbur Borgarness, golfvöllur ........... 
Héraðsfélagsh. og íþrh. að Varmalandi, Myr., 
íþróttaaðstaða  .........0022020 000. 

Íþróttafél. Grettir, Flateyri, skíðalyfta ........ 
Bæjarsjóður Siglufj., ljúka malarv. og vallarhúsi 

Skíðafél. Siglufj. Skíðaborg, skíðalyfta (nr. 2) 

Skíðafélag Fljótamanna, Skag., skíðaaðstaða .. 

Þús. kr. 

300 

100 

500 

200 

aða 

22 

200 

200 

300 

200 

100 

45 

100 

99 

112 

150 

300 

50 

42 

300 

21 

150 

70 

415 

21 

700 

30 

200 

800 

100 

151 

315 

105 

153 

1600 

1600 

325 

54 

506 

15 

55 

104 

7A 

134 
85 

207 
130 

ð 

Nr. 100. 

Þús. kr 

17 697
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19. Raufarhafnarhr., íþróttavöllur ................ 

20. Umf. Reynir, Árskógsströnd, sundlaug ........ 
21. Umf. Mývetningur, Skútustaðahr., vallarhús .. 
22. Héraðssamb. S.-Þing., stækkun vallar að Laugum 

23. Golfklúbbur Húsavíkur, golfvöllur ............ 

24. Skútustaðahreppur, S.-Þing., vallarh. og sundl. 
25. Þórshöfn, N.-Þing., íþróttavöllur .............. 

26. Golfklúbbur Hafnarhrepps, A.-Skaft., golfvöllur 

Og tæki ..........0 0000 
21. Búðakauptún, S.-Múl., íþróttavöllur ........... 
28. Umf. Hrunamanna, Árn., lúkning laugarhúss .. 
29. Umf. Skeiðamanna, Árn., búningsklefar við völl 

30. Ölfushreppur, Árn., íþróttav. Þorlákshöfn .... 
31. Selfosshreppur, Árn., stækkun vallarhúss ...... 

d. Til nýrra íþróttamannvirkja: 
1. Grindavík, grasvöllur ............00%..00 000... 

2. Íþróttafélagið Gerpla, Kóp., fimleikatæki ...... 
3. Mosfellshreppur, setlaug .......20000000........ 
4. Fimleikafélag Hafnarfj., áhorfendasvæði, hand- 

og körfuknattleiksvöllur .........0.00000.00... 
5. Kópav., endurb, á sundlaug vegna hitaveitu .. 
6. Keflavík og Grindavík, júdódýna ............ 
1. Kópav., 2. áf., áhorfendasv. ásamt búnings- 

klefum, böðum og girðingu ................... 
8. Umf. Breiðablik, Kóp., skíðalyfta .............. 

9. Garðakaupstaður, tæki .........0..0.0.000.... 

10. Hafnarfjörður, setlaugar .........0...0....... 

11. Breiðholt H, TI. áf., malarvöllur .............. 

12. Laugarhús við Sundl. Rvíkur ............0... 
13. Laugardalsvöllur, MI. áf., gerviefni á hlaupabr. 

(eystri völlur) og gras á sama völl, böð og bún- 
ingsherbergi ..............2..00.00 000... 

14. Árbæjarvöllur, IH. áf. grasvallar .............. 
15. Bláfjöll, H. áf., lýsing í brekkur, skíðalyfta, snjó- 

troðari og þjónustuhús ...........0.0.000..0.. 
16. Stór íþróttatæki: júdódyna og mishá tvíslá 

(Reykjavíkurborg) .........00.0.. 000... 
17. K.R. (skíðad.), skáli og lýsing í brekkur ...... 
18. Glímufél. Ármann (skíðadeild), skáli í Bláfjöll- 

um og endurbætur í Jósefsdal ................ 

19. Knattspyrnufélagið Víkingur, skíðalyfta, lyftu- 
hús, lýsing í brekkur og snjógrindur (skíðad.) 

20. Knattspyrnufélagið Víkingur, grasvöllur ...... 
21. Golfkl. Rvíkur, lokaframkvæmdir við golfvöll og 

golfskála  ........00...0000 0. 
22. Knattspyrnufél. Valur, II. áf. grasvallar ...... 
23. K.R., stækkun vallarsvæðis .................. 
24. Íþróttafél. Rvíkur, endurbygging skíðask. í 

Hamragili #................002. 000. 
25. Akranes, tæki á íþr.völl og íþróttahús ........ 
26. Bjarnalaug, Akranesi ........0..020....0000.. 
27, Staðarsveit, Snæf., íþróttavöllur .............. 

31. desember 1975. 

76 

104 

Þús. kr. 

7400
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Þús. kr. 

28. Laxárdalshr. (Búðardalur), Dal., sundlaug .... 75 

29. Umf. Dagrenning, Lundarreykjadal, framhalds- 
framkv. sundlaugar ......00.0000 000... 20 

30. Súðavíkurhr., N.-Ís., íþróttavöllur ............ 30 

31. Suðureyrarhreppur, V.-Ís., skíðalyfta ......... að 
32. Íþróttabandalag Ísafj., skíðamannvirki ........ 1090 
33. Ísafj., endurb. sundlaugar og íþróttahúss, hita- 

og hreinsitæki .........02000. 00... 80 
34. Bolungarvík, grasvöllur ........0.000..00 0... 30 

35. Bolungarvík, hlutdeild í sundlaug ............ 100 

36. Höfðahreppur A.-Hún., skiðalyfta ............ 40 

37. Höfðahreppur, A.-Hún., hreinsitæki í sundl. .. 40 

38. Umf. Tindastóll, Sauðárkróki, skíðalyfta ...... 35 

39. Seyluhreppur, Skags., íþróttavöllur ............ 30 

40. Hofsóshreppur, Skag., íþróttavöllur .......... 30 

41. Íþróttabandalag Siglufjarðar, skíðalyfta ...... 40 
42. Reykjahreppur, S.-Þing., sundlaug ............ 35 
43. Húsavík, hreinsitæki við sundlaug ............ 40 

44. Húsavík, yfirbygsing sundlaugar ............. 100 
45. Ólafsfjörður, grasvöllur ........000.0000.0000... 70 

46. Akureyri, endurbætur á sundlaug ............ 39 

47. Akureyri, lýsing skíðabrauta ................ 70 
48. Akureyri, áhaldahús .......000000000 000... 50 
49. Golfkl. Akureyrar. golfvöllur .........0...2... 100 
50. Golfkl. Akureyrar, golfskáli ...............0... 80 
51. Knattspyrnufél. Akureyrar, vallarh. og girð. .. 100 
52. Knattspyrnufél. Þór, Akureyri, grasvöllur .... 50 
53. Dalvík, grasvöllur og hlaupabraut ............ 100 
54. Dalvík, hand- og körfuknattleiksvöllur ........ 50 
55. Dalvík, áhorfendasvæði og bilasvæði .......... 30 

56. Seyðisfjörður, baðstofa ........0.00.000.000... 30 
57. Seyðisfjörður, endurnýjun tækja í sundh. .... 50 
58. Reyðarfjarðarhr., S-Múl., íþróttavöllur ........ 100 

59. Íþróttafél. Þróttur, Nesk., skíðalyfta .......... 5 
60. Búlandshreppur, sundlaug ........00......0.0.. 80 
61. Golfklúbbur Selfoss, Árn., golfvöllur ........ 40 

62. Selfosshreppur, útilaug við sundhöll .......... 40 
63. Umf. Selfoss, Selfossi, þjálfunartæki .......... 130 

8. Fyrirhleðslur (04 286 03). 

a. Til fyrirhleðslna, skuldagreiðslur: 
1. Landmannalaugar .........000000 0... 0... 160 
2. Jökulsá á Dal ........0.0020 000... 7 830 
3. Kelduá .........000000 000 20 

4. Kolgríma .......00.000 0. 90 

b. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar frá, 

skuldagreiðslur: 
1. Djúpá hjá Maríubakka ........00.000.00.0..0... 130 

2. Kúðafljót  ........0020000 00 4 270 

3. Skálm hjá Skálmarbæ .......0000.0 000... 200 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

4. 295 

67 742 

8100
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9. 

10. 

4. Þjórsá hjá Þrándarholti ............20........ 
5. Kaldakvísl við Tjaldanes ..........0.00.000.0... 
6. Hvítá í Hvítársíðu .........00.....0.000 00. 0... 
7. Súluá og Grjótá í Svínadal .........0.0000000.. 
8. Hrafnsá og Slýá ......02.0.000000 0... 
9. Húsadalsá ...........20.000 0... 

10. Húseyjarkvísl hjá Víðimel .................... 
11. Svartá hjá Starrastöðum ..........0.00.. 000... 
12. Hvammsá hjá Flugumýrarhvammi ............ 
13. Skíðadalsá hjá Másstöðum .........0..000.... 

14. Tungná í Fáskrúðsfirði ................0...... 
15. Hoffellsá ...........000. 000. 

c. Til fyrirhleðslna segn '%% kostnaðar annars staðar frá, 
viðhald, skiptist af matsnefndum: 

1. Suðurlandskjördæmi ..........00.0.00.0..... 

2. Reykjaneskjördæmi ............000.00 00... 
3. Vesturlandskjördæmi ..........0.0.0.000.0.0.. 
4. Norðurlandskjördæmi vestra ............0.... 
5. Norðurlandskjördæmi eystra .............0... 
6. Austurlandskjördæmi ............00. 000. 

Landþurrkun (04 286 04). 

1. Leiðvallarhreppur ............02000 000... 
2. Holtsós .........020200. 0. 
3. Austur-Landeyjar ..........000.0 0000... 
4. Vestur-Landeyjar ........0..0.0200 0000 

Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva og 

læknabústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa (08 381 03). 

a. Sjúkrahús o. fl.: 
1. Rvík, skuldagr. ........2.......0 000. 
2. Rvík, þjónustudeild Borgarspítalans .......... 
3. Rvík, B-álma Borgarspítalans ................ 
4. Rvík, Arnarholt ..............0.00 02. 
5. Rvík, heilsugæslustöð Árbæ .................. 
6. Akranes, sjúkrahús ........20...0..0.000 000. 
1. Borgarnes H 2 ...............0.2. 0... 

8. Búðardalur H 2 .............000..0 000... 
9. Patreksfjörður .............00.000 00... 

10. Þingeyri H 1 ............00....2 0. 
11. Bolungarvík H 1 ............0..0000 0000. 
12. Ísafjörður, sjúkrahús ..............00.0........ 
13. Súðavík ........00..20. 2 
14. Hvammstangi, vararafstöð .................... 
15. Blönduós, sjúkrahús ...........0000..000.0.. 
16. Sauðárkrókur  ..............0 000 
17. Hofsós, læknamóttaka, breyting .............. 
18. Ólafsfjörður, heilsugæslustöð H 1 ............ 
19. Dalvík, heilsugæslustöð H 2 .................. 
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Þús. kr. 

130 
200 
30 

120 
130 
100 
200 
60 

150 
210 

30 
10 

4 400 
200 
600 

1500 
300 

2190 

6 300 
40 000 
10 000 
20 000 
22 500 
37 200 
16 000 
20 000 
45 000 
1000 

17 500 
60 000 
9000 
2000 

10 000 
10 000 

500 
24 000 
24 000 

Þús. kr. 

6 050 

9790 
  

23 940
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20. Akureyri, sjúkrahús .......0.0000000........ 15 000 
21. Akureyri, heilsugæslustöð .........0.00.0000... 5 000 
22. Vopnafjörður, heilsugæslustöð H 1 .......... 11 800 
23. Egilsstaðir H 2 ..........0.000 0000... 6 900 
24. Seyðisfjörður, heilsugæslustöð ................ 4000 

25. Neskaupstaður, sjúkrahús ..........00000..00.. 43 000 

26. Fáskrúðsfjörður, heilsugæslustöð ............ 1000 

27. Stöðvarfjörður, læknamóttaka ................ 6400 

28. Breiðdalsvík .........00200000 00... 5400 

29. Vík í Mýrdal H1 ......00.0.000 0000 ene. 21 000 

30. Höfn, Hornafirði H 2 .........0.0.00. 0000... 25 400 

31. Kirkjubæjarklaustur, heilsugæslustöð ......... 17 000 

32. Vestmannaeyjar, skuldagr. ............00.00.. 20 000 

33. Selfoss, sjúkrahús ......00.200000 00... 0... 50 000 

34. Laugarás, skuldagr. .........000000 000... 0... 500 

35. Hvolsvöllur, tækjakaup .......0000..0.0 0... 1600 

36. Hella, tækjakaup ......00.00000 00... 2 000 

37. Keflavík, sjúkrahús ........0...00000 00. 0000... 37 000 

38. Hafnarfjörður, Sólvangur .......0000....00.0.. 4 000 

39. Seltjarnarnes, heilsugæslustöð ...........2..... 2000 

40. Álafoss, heilsugæslustöð ...........0.0.000000.... 1000 

41. Keflavík, heilsugæslustöð .........0.00.00.0... 2 000 
—— 717 000 

b. Læknabústaðir: 

1. Ólafsvík ............0 0... 3500 

2. Stykkishólmur .......000000 0000... 3500 

3. Búðardalur .........02.2.2000 000. n rn 2000 

4. Hólmavík  .......02000 0 5 000 

5. Hvammstangi  ......000000 00 5000 

6. Húsavík v/ sjúkrah. ......02..000 000... . 3 000 

7. Húsavík v/ heilsugæslust. ..........0..0.00.0... 1500 

8. Seyðisfjörður  .........0000 000. 335 

9. Fáskrúðsfjörður .........000000 00... 0... 3 000 

10. Hveragerði  .........0200. 0000. enn 1000 
————— 27 835 

744 835 

11. Skipting lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna og Kr. Kr. 

styrktarfjár. 

09 382 Samkvæmt launalögum .......00.0000000....0.0.00... 4 900 000 

Samtals 4 900 009 

09 383 Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 41 198 

Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 41 198 

Aðalsteinn Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. 103 567 

Aðalsteinn Jakobsson, fyrrv. næturvörður ........ 103 006 

Albert Sigtryggsson, fyrrv. póststarfsmaður ...... 81 822 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og alþm. .. 203 406 
Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur ........02..2... 41 198 

Arnbjörg Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 40 030 

Arndís Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 41 198
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Arndis Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 41 198 
Arnkell Bjarnason, fyrrv. póstur ................ 41 198 
Axel Jóhannsson, fyrrv. yfirfiskmatsmaður ...... 111 409 

Axel Thorsteinsson, fyrrv. fréttamaður .......... 173 669 
Ágúst Kvaran ..............0....0 0. 170 219 
Ágúst Ólafsson, fyrrv. rafvirki ........0..0....... 103 567 
Ármann Kristjánsson, fyrrv. kennari ............ 79 665 
Árni Sigurðsson, fyrrv. landpóstur .............. 65 086 
Ása Ásmundsdóttir ............0 103 006 
Ásgeir Guðmundsson frá Æðey 00.00.0000... 82 404 
Baldur Guðbrandsson, fyrrv. fiskmatsmaður .... 69 709 
Benedikt Gislason ...........220. 00. 203 102 
Bergsveinn Jónsson, fyrrv. hafnsögumaður ...... 80 059 
Bergþóra Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 54 933 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari ............ 82 404 

Bjarni Ó. Frímannsson, fyrrv. símstjóri .......... 103 081 
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. hreppstjóri .............. 79 665 
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ................ 41 198 
Bjarni Þorsteinsson .........0.0...0..0 0... 54 933 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 41 198 

Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 41 198 
Björn Björnsson, bókbindari ...............0.... 79 665 
Björn Einarsson .............0.0 00. 172 697 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ................ 41 198 

Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn .......... 103 006 

Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra ............ 245 745 

Böðvar Pálsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður .... 80 059 
Daniel Eggertsson, fyrrv. vitavörður ............ 101 495 
Dýrfinna Oddfreðsdóttir, fyrrv. ráðskona ........ 95 596 
Eggert Konráðsson, fyrrv. póstur ................ 41 196 
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ................ 163 592 

Einar G. Eyjólfsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 68 669 
Einar Jóhannsson, fyrrv. póstur ................ 54 933 

Einar Steindórsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður .. 80 059 
Elín Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona ........ 68 669 

Elinborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. matráðskona .... 102 418 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barnakennari ...... 97 811 

Emilía Jónasdóttir, leikkona ........00....0.0.. 82 404 

syjólfur Hallfreðsson, fyrrv. póstur ............ 54 98: 
eyjólfur Hannesson, fyrrv. símstjóri ............ 137 336 
Finnbogi Lárusson ........0...000.... FI 41 198 

Friðrik Þorvaldsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður .. 120 000 
Gísli Guðnason, fyrrv. símstjóri ................ 79 495 

Gísli Kristjánsson, fyrrv. starfsm. við tollgæslu .. 82 404 
Gísli Sigurðsson ............0020.0 0... 68 669 
Grímur Grímsson, fyrrv. næturvörður hjá Alþingi 103 006 

Guðbjörs Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 49 789 
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 54 933 
Guðbrandur Benediktsson ............00000000... 66 717 
Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 41 198 

Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur ............ 41 198 
Guðjón Jónsson, fyrrv. póstur .............0.... 41 198 
Guðjón Pétursson .........000.. 0000. n. 111 578
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Guðlaugur Oddsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 
Guðmundur Árnason, fyrrv. póstur .............. 
Guðmundur Elíasson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 
Guðmundur Gíslason Hagalín, fyrrv. bókafulltrúi 
Guðmundur Jónsson .........000 0000. 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur „............. 
Guðmundur Þorbergsson, fyrrv. póstur .......... 

Guðmundur Þórðarson, fyrrv. fiskmatsmaður .... 

Guðríður Einarsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Guðrún Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 

Gunnar Ásgrímsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 

Gunnar Snjólfsson, fyrrv. hreppstjóri ............ 
Gunnar Þórðarson .......0..00000 0... 
Gunnhildur Sigurðardóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri 
Gústaf Gíslason, fyrrv. vitavörður .............. 

Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ..........000... 
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri ........ 

Halldóra Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fyrrv. póstur ...... 
Hannes Hreinsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 

Hálfdán Björnsson ...........000000 0000 

Helgi Ágústsson ...........0.0..0 00... 
Helgi Eleesarsson, fyrrv. starfsmaður Rafmagns- 
veitna ríkisins ...........000.00 0000. 00. 
Helgi Ívarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 

Helsi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 

Helgi Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 
Helgi Kjartansson .......0.000.0. 0... 0 
Helsi Tryggvason, bókbindari ...........0...0... 
Herdís Finnbogadóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Herdis Guðmundsdóttir, fyrrv. handavinnukennari 
Hermann Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 

Hermina Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 

Hinrik Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsmaður 

Hinrik Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 
Hjörtur Ögmundsson, fyrrv. hreppstjóri .......... 
Höskuldur Einarsson, fyrrv. hreppstjóri ........ 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 
Ingibjörg V. Filippusdóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Ingibjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. kennari ........ 

Ingibjörg Jónsdóttir, fyrrv. kennari .............. 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. 
Ingólfur Árnason, fyrrv. póstur ........00000... 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, biðlaun .. 
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Jens Eyjólfsson, fyrrv. þingvörður .............. 
Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvarstjóri ...... 

Jóhann Jónsson, fyrrv. starfsm. Vífilsstaðahælis 
Jóhann Jósefsson, fyrrv. starfsm. vitamálastj. 

Jóhann J. E. Kúld, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 

Kr. 

83 931 

54 933 

54 933 

130 988 

175 279 

41 198 

54 933 

69 709 

54 933 

41 198 

82 404 

69 709 

108 000 

101 493 

69 709 

102 279 

41 198 

177 337 

54 933 

41 198 

111 402 

82 404 

137 336 

81 822 

97 667 
41 198 
68 805 
66 717 
82 404 
41 198 
82 404 
98 707 
41 198 
41 198 

69 709 
69 709 
79 665 
19 665 

41 198 
137 336 
91 691 
41 198 
14 502 
54 933 

374 815 
41 198 
81 822 
82 404 

68 669 
80 059 

69 709 

Nr. 100. 

Kr.
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Jóhann Pétursson Svarfdælingur ................ 184 514 
Jóhannes Bogason, fyrrv. póstur ................ 57 996 
Jón Bóasson, fyrrv. póstur .........00.0000.0..0... 41 198 
Jón Jónasson, fyrrv. póstur ..........0....00... öð 764 
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. símstjóri .................. 81 822 
Jón Þorkelsson, fyrrv. síldarmatsmaður .......... 69 709 

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 .......00000...00.. 41 198 

Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur, Mosfelli .......... 40 030 
Karl Árnason, fyrrv. póstur ......0.0000...... 54 933 
Karl Indriðason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 83 931 
Klara Guðmundsdóttir ..............00..0....0.0.. 103 006 
Kristinn Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 83 931 
Kristín V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir ............ 41 198 
Kristín Ingileifsdóttir ................0..2..00.200.. 120 706 
Kristin Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 50 747 
Kristin Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 54 933 
Kristjana V. Hannesdóttir, fyrrv. skólastjóri .... 80 321 

Kristján Albertsson, rithöfundur ................ 130 988 

Kristján Einarsson, fyrrv. kennari .............. 106 839 
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 ................ 82 404 
Margrét Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 54 933 
Margrét Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 54 933 
Margrét Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 54 933 
Margrét Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 54 933 
Margrét Valdimarsdóttir, fyrrv. starfsm. Alþingis 154 761 
María Markan, óperusöngkona „................. 130 988 
María Sigurðardóttir, fyrrv. starfsm. Alþingis .... 41 198 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 41 198 
Nína Sveinsdóttir, leikkona ...................... 89 624 
Njáll Friðbjörnsson, fyrrv. póstur .............. 41 198 

Oddný Wium .........000000000n nn 41 198 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ................ öð Ú1Ð 
Oddur Búason, fyrrv. línustarfsmaður .......... 96 240 

Ólafía Egilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ......... BR 54 933 
Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður ........ 68 669 
Ólafur Björnsson, fyrrv. póstur ................ 55 764 
Ólafur Magnússon - .......0.0.00. 0 101 493 
Ólafur Tryggvason, fyrrv. starfsm. Alþingis ...... 148 804
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Óskar Clausen, rithöfundur .........00.000000.0.. 130 988 

Pétur Jónsson, fyrrv. póstur .........000000000.. 86 835 

Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur ............ 68 766 

Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 41 198 

Runólfur Guðmundsson, fyrrv. póstur ............ 61 802 

Sesselja Jónsdóttir, fyrrv. simstöðvarstjóri ...... 103 006 

Sesselja Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 50 747 
Sigmundur Gestsson, fyrrv. póstur ......00000... 04 933 

Signý Gunnarsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 55 764 

Sigríður Ásgeirsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 41 198 

Sigríður Björnsdóttir, fyrrv. kennari ............ 68 669 

Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og simaafgr.kona 151 037 

Sigríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 54 933 

Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ............ 14 502 

Sigríður Sigfinnsdóttir, fyrrv. simstjóri ........ 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 ........0.0.20000 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 .........2... 40 030 

Skúli Skúlason frá Odda .......0.00000 000... 197 709 
Stefán Guðnason, fyrrv. hreppstjóri .............. 79 665 

Stefán Ólafsson, fyrrv. þingvörður .............. 59 748 

Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur ....0.00000.... 41 198 

Steingrímur Magnússon, fyrrv. fiskmatsmaður .... 100 077 

Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ......00...00.... 41 198 

Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur ............ 41 198 

Sölvi Ásgeirsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 89 624 

Sörli Hjálmarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 80 000 

Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur ......00000... 41 198 

Valborg Emilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 54 933 

Valves Kárason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 82 404 

Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ........0...00... 41 198 

Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 41 198 

Þorbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 41 198 

Þorkell Kristjánsson, fyrrv. starfsmaður Alþingis .. 81 194 

Þorleifur Jónsson ......000000 nenna 157 880 

Þorsteinn Jónasson, fyrrv. hreppstjóri ........... 101 493 

Þóra Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 41 198 

Þórður Benediktsson ........20000000 0000... 200 144 

Þórður Ólafsson, fyrrv. póstur ......0000. 0000... 57 996 

Þuríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 54 933 

Þuríður Guðnadóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 82 404 
  

Samtals 17 414 409
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09 364 Ekkjur: 

Agnethe Kamban ..........200.%000 0. 173 857 
Anna Jakobína Árnadóttir ........0000.0.000.. 39 181 
Anna Ólafsdóttir ........0...0.0. 00. 43 747 
Anna Þuríður Sæmundsdóttir .................... öð 766 

Arnbjörg Halldórsdóttir „............0.00000..0... 101 493 
Arnþrúður Daníelsdóttir ..............0..0..00.... 43 747 
Ágústa Jónsdóttir .........0..0 137 610 

Ágústa Sigurðardóttir ..........0.0.0.000.0... 67 211 
Árný Stigsdóttir ...........0.0..0..000 0. 40 323 
Áslaug Nielsen .........0......020. 0 97 959 
Ásta Jónsdóttir ...........0..0. 229 098 
Ásta Ólafsdóttir ........0..0..0. 0 80 654 
Ástríður Eggertsdóttir .............0..000.00...... 67 211 
Ástríður Magnúsdóttir ..........0000.0.. 0. 40 323 
Björg Þórðardóttir .............00.000 0000. 68 228 
Borghildur Thorarensen ..........00.0000 0. 137 741 
Bryndís Þórarinsdóttir .........0.0.000. 00. 91 307 

Dagbjört Guðjónsdóttir ...........0000002 00. 64 103 

Elín Einarsdóttir ..........0.0.000. 0020 120 982 
Elín Lárusdóttir ............0..0 0. 136 451 
Elinborg Bogadóttir ...........00.00.0.0. 0 97 469 
Elísabet Jónsdóttir ..........0....000 000 40 323 
Elísabet Kemp .......00.... 0. 87 722 
Eufemía Ólafsdóttir lll... 168 029 
Fríða Hlíðdal ...............0000000 0000 291 372 
Guðbjörg Erlendsdóttir ...........0.0000.0.0....... 80 654 

Guðbjörg Guðmundsdóttir ..........0.000..00...... 87 122 
Guðfinna Blöndal ...........0.0. 000... vn 161 302 

Guðný Halldórsdóttir .............000 0... 80 654 
Guðný Sigurðardóttir ...............000.0 000... 67 211 
Guðnv Vigfúsdóttir .............0.0.00 200... 80 654 
Guðný Þórarinsdóttir ........0.00000 000 50 747 

Guðrún Jóhannesdóttir .........00.00.00..0 0000... 40 323 

Guðrún P. Jónsdóttir ............00...0. 00... 102 376 

Guðrún Pálsdóttir ...........2...022.0 020... 94 094 

Halldóra Eiríksdóttir ...............0.0... 0... 98 678 

Halldóra Eiríksdóttir .........0.0000.000 00... 100 107 

Halldóra Þórðardóttir ..........0.0000 00. 51 195 
Helga Friðbjarnardóttir .........0.0.0..00. 000. 80 654 

Helga Pétursdóttir .............0.... 0000... 100 821 
Hildur Blöndal ...........20.0. 000... 255 834 
Hjaltlína Guðjónsdóttir ..........0..0.0000. 0... 100 821 
Hlíf Magnúsdóttir ............0.020000.. 0... 86 994 

Hólmfríður Rögnvaldsdóttir ...............0..0.... 80 654 
Hrafnhildur Eiðsdóttir ..............0.0..00.0000.. 112 849 

Hróðný Einarsdóttir ..........0..0..0000 0000... 218412 
Hulda Þ. Björnæs ..........20000 000... 109 766 
Hulda Davíðsdóttir ............0.00.0 000... 97 469 
Indíana Sturludóttir ............0..0.0. 0000... 100 821 

Ingibjörg Eyjólfsdóttir .........0..000000. 0... 120 982 
Ingibjörg Högnadóttir ..............0.0000...00.. 40 323 
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir ..........00...0 120 989
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Ingibjörg Karlsdóttir ........0..00000.0 0... 167 072 
Ingunn Hlíðar ..........0.202..2. 000... nn. 64 103 
Ingveldur Ólafsdóttir ...........00.0..00000 0... 40 323 
Jakobína Thorarensen ........0000% 0000... 0... 67 211 
Jófríður Guðmundsdóttir ..........0000000.00.0.00.. 69 709 
Jóhanna Vigfúsdóttir ...........0..0000. 000... 40 323 
Jónasína FE. Hallgrímsdóttir ................00..-- 73 508 

Jónína Ásmundsdóttir .........000000. 0... 0... 39 181 
Jónina Gissurardóttir .........200000 0... ne... 97 870 
Jónína Kristjánsdóttir .........0..0200000.0.0..00.0.. 100 821 
Jórunn Guðjónsdóttir ..........00000000 00.00.0000. 98 678 

Karen Louise Jónsson .....000.00000 000... 100 821 

Katrin Ingibergsdóttir .......00200000000....0... 97 469 
Kristbjörg Hafberg ........0..0000. 0... 0... 69 709 

Kristin Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja ........ 40 323 

Kristín Í. Guðmundsdóttir .......0...00000000... 63 704 
Kristín Helgadóttir ..........00.200. 00... 39 181 
Kristín Pálmadóttir ..........202000 0000... 0... 80 654 
Kristin Pálsdóttir ..........0000200 000... 67 211 
Kristjana Káradóttir ..........0000000 0... 0... 104 393 

Kristjana Þorvarðardóttir ..........000000 00... 48 734 

Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar ........ 53 766 

Lára Svansdóttir .........00000000 00... 40 323 

Lára M. Vigfúsdóttir .........0..000... 0... 0... 134 422 
Lelia Stefánsson ........00.00000 000 en 201 637 
Lilja H. Arndal .........000000 0000... 134 422 
Lilja Jörundsdóttir .........000000 0000... 80 654 

Lilja Steinsen .........20%00 0000. 235 232 

Lydia Einarsson ........200000 000. nan... 168 029 

Mabel Sigurjónsson ......0200000 00... 194 422 
Magdalena Ásgeirsdóttir .........00.00000 00... 40 323 
Magnea Magnúsdóttir ........000.020000.0..0.0.0.00... 82 644 
Margrét Árnadóttir .......200.0000000 nn... 109 S21 
Margrét Björnsdóttir ..........000000000. 0... 51 284 

Margrét Eyjólfsdóttir ........02.0020 0000... 80 654 

Margrét Guðbrandsdóttir .........020.000.00.0.0.... 120 982 

Margrét Jónasdóttir ........0.00000 0... 00... 168 029 

Margrét Jónsdóttir ........0000200 0. nn 100 000 

Margrét Jónsdóttir frá Hrauni .................. 163 245 
Margrét L. Lárusdóttir ........0.0..00000. 00... 40 323 
Marta Oddsdóttir .........0.20000.0 0. 40 323 
Málfríður Bjarnadóttir ........0020000 0000... 40 323 
Melitta Urbancic ........000.0000 0000 64 103 

Nanna Guðmundsdóttir .........000000 0... 0. 72 495 
Nanna Guðmundsdóttir ........2200000 000... 81 822 
Olga E. Jónsson ........000000 00 76 082 

Ólafía Finnbogadóttir .........0..000000 00... 40 323 

Ólöf Bjarnadóttir .........0..000..000 0... 106 518 
Ragnheiður Konráðsdóttir ........2..00..020.0000... 67 211 
Rannveig Gunnarsdóttir .........0.0.000. 0... 0... 86 994 
Rósa Guðnadóttir .........20.200000 00... 98 678 
Rut Hermanns Hansen .........0.0000 0... 0... 101 493 
Sesselja Benediktsdóttir ........000000000.0000... 71 975
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Sigríður Árnadóttir .............0 0. 
Sigríður Árnadóttir ..........0000..000. 0... 
Sigríður Gísladóttir ............0.020.0.0 000. 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum ............ 
Sigríður Stefánsdóttir ...........020.000.00000.00.. 
Sigrún Eiríksdóttir ........2.020000.. 0 
Sigrún Guðmundsdóttir ............0..0000 000... 
Sigrún Thorarensen ...........0.00.20 00... 0... 
Sigurbjörg Jónsdóttir .........2.200200 0... 
Sigurlaug Jónsdóttir .............00...0 000... 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ................. 
Skúlína Guðmundsdóttir ............0.00000..0.... 
Soffía Touvina .... ..0.00020. 
Steinunn P. Eyjólfsson ...........0.000 00... 

Steinunn Tómasdóttir ..........0...0.000000 00... 
Steinþóra Einarsdóttir .........0.00.0000 0... 

Svanborg Jónsdóttir ...........00000 000... 
Sveinbjörg Kristinsdóttir ........................ 
Sveindís Hansdóttir ............0.0.000000000.0.... 
Tove Engilberts ..............0 000. 
Valgerður Helgadóttir .............0.0..000.00.0.. 
Valgerður Ólafsdóttir ..........0.0.0...0 - 
Vigdis Guðmundsdóttir ........0.0..0.0.0000 00... 
Þorbjörg Kjartansdóttir ..........0...00000.0.000.. 
Þorbjörg Leifs ...........0...00 0002 
Þorbjörg Sigurjónsdóttir ...........00000000000.. 
Þóra Magnúsdóttir ..........000000000. 0. nn... 
Þóra Sigfúsdóttir ...........0000202 0000 
Þóra Vigfúsdóttir ..........0200000. 00... 

Þórhildur Sveinsdóttir ........0000.00000 000... 
Þórunn Jónsdóttir ........2.0200002 000. 

31. desember 1975. 

Kr. 

241 959 

98 678 

40 323 

129 788 

57 996 

100 000 

155 951 

53 766 

40 649 

100 821 

16 041 

82 404 
67 211 

45 356 

67 211 

97 469 

39 239 

67 211 

40 323 

218 412 

67 307 

60 873 

80 654 

100 821 

80 654 

60 489 
öð 766 

40 323 
130 491 

40 323 
82 404 

41 198 

Kr. 

  

Samtals 

12. Flóabátar og vöruflutningar (10 321 03). 

1. 
2. 
3. 

4. 
5 
6. 

Norðurlandsbáturinn Drangur #.................. 
Til vetrarsamgangna í Árneshreppi ............ 
Hríseyjarbátur # ...............0000 0. 
Sami, stofnkostnaður ...........0.0.0.0. 0. 0... 
Grímsey vegna flugferða ............0..0......0... 
Til snjóbifreiða í Dalvíkurlæknishéraði .......... 
Mjóafjarðarbátur  ............20000 00. 
Sami, stofnkostnaður  ..........0000000 00... 
Snjóbifreið í Vopnafirði ...........0...000..000... 
Snjóbifreið á Fjarðarheiði ...................... 
Sami, stofnkostnaður ...........0.0.00200. 00... 
Snjóbifreið á Fagradal ...........0.00.000. 0000. 
Sami, stofnstyrkur  .............00. 00. 
Snjóbifreið á Oddsskarði ...........0.00..00..00.0... 
Sami, stofnkostnaður ..........0..0.0. 0000... 
Snjóbifreið á Fljótsdalshéraði .................. 
Snjóbifreið í Borgarfirði eystra ................ 

Þús. kr. 

13 200 
180 
700 
200 
500 
200 
900 
50 

200 
2500 

500 
270 
250 
900 
200 
170 
300 

12 559 654 

Þús. kr.
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13. Snjóbifreið í Stöðvarfirði, Egilsstaðaflugvöllur 
14. "Til vöruflutninga á Suðurlandi .................. 
15. Vestmannaeyjar v/mjólkurflutninga #............ 
16. H.f. Skallagrímur ........00.0. 0000 
17. Myýrabátur ............2.200 0200. 
18. Til vetrarflutninga í Breiðavíkurhreppi .......... 
19. Stykkishólmsbáturinn Baldur ..............0..... 
20. Langeyjarnesbátur .........0.0...00. 00. 
21. Snjóbifreið í A.-Barðastrandarsýslu .............. 
22. Til vetrarflutninga í V.-Barðastrandarsýslu ...... 

23. Dyrafjarðarbátur „..............00...0 00. 
24. Snjóbifreið um Botnsheiði .......0..0000000. 0. 
25. Djúpbáturinn h.f. Fagranes ........0000.00000.0.. 

Sami, v/mjólkurflutninga úr Dýrafirði .......... 
26. Snjóbifreið í Þórshafnarhéraði .................. 

Snjóbifreiðar á Akureyri ........0200200 0... 
Sami, <tofnstyrkur ......0.0.000 000 

28. Vetrarflultningar um Lónsheiði .................. 
29. Snjóbifreið Axarfjörður -—— Kópasker ............ 
30. Snjóbifreið á Hólmavík ........0..0.020. 
31. Snjóbifreið í Hálshreppi, S.-Þing. ................ 

32. Vetrarflutningar Skarðshr., Dölum .............. 
33. Vetrarsamgöngur í Reykhóla- og Gufudalshr. ...... 
34. Snjóbifreið, A-Hún. ........02000000 000. 
35. Egilsstaðir, Seyðisfj. v/mjólkurflutninga ........ 
36. Póst- og vöruflutningar á Jökuldal .............. 
37. Vetrarferðir í Víkurumdæmi .............0.... 
38. Vetrarferðir í Haukadal .........0..0.0.0. 000... 
39. Flugbjörgunarsveitin Akureyri ..........0.0.0.0.... 
40. Snjóbifreið í Önundarfirði .......0.0.0000000... 
41. Svínafell í Nesjum  .....0.00.0000 000. 

Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 03). 

1. Akranes .......2.200000 nn 
2. Borgarnes .......22..000. 000. enn 
3. Arnarstapi  .......20.002. 00. 
4. Ólafsvík  ........0...00. 0 
5. Grundarfjörður  ..........0.220 00... 

6. Stykkishólmur ..........0000000 00... 
7. Patreksfjörður ............00..%02 00... 
8. Bíldudalur  ..........0..0.20 000 
9. Þingeyri  .........2.220 0000 

10. Súgandafjörður ..........22000 0... 
11. Bolungarvík ..........002%0000 00 
19. Ísafjörður ............. 0. 

13. Súðavík ..........2.0.0000 0. 

14. Hvammstangi ..........00%00 00. 

15. Blönduós ........00.00 0. 
16. Skagaströnd  ...........0.000. 000 

17. Sauðárkrókur ........200.020 000 
18. Siglufjörður  .........0000.02 000 

19. Ólafsfjörður .........0.00000 0... 

51 200 
1100 
2 000 

12 000 
28 200 

5 500 
4 100 

11 400 
22 600 

3 000 
37 500 
16 400 
15 000 
17 800 
2300 

22 500 
36 800 
20 600 
33 300 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

82 830



Nr. 

14. 

16. 

. Dalvík 

. Hrísey 
Akureyri 

. Húsavík .. 

Raufarhöfn 

ð. Vopnafjörður 
- Borgarfjörður eystri 

Seyðisfjörður 
- Neskaupstaður 
. Reyðarfjörður 
. Fáskrúðsfjörður 
. Breiðdalsvík 
. Djúpivogur 

Vestmannaeyjar 
Stokkseyri 

. Eyrarbakki 

Hafnir 
Sandgerði . 
Gerðar 

öðd 

0... 

ROKK 

NONNI 

RON NONO NONNI NN 

sr. 

sr. 

Ferjubryggjur (10 333 04). 

1. 
2. 
3. 

D
O
 

ri
 

Ga
 
1
 

Flatey á Breiðafirði 
Vigur 
Svefneyjar . 

Akranes 

Álftanes 
Bessastaðatjörn 
Eyrarbakki 
Bakkafjörður 
Flateyri 

Garðskagi . 
Garður 
Grótta 

Innri-Akraneshreppur 
Melar í Melasveit 
Miðneshreppur 
Sauðárkrókur 

Seltjarnarnes 
Stokkseyri. 
Vogar, Vatnsleysuströnd 
Selvogur 

sr... 

sr 00000 0000 

sr... 

. Sjóvarnargarðar (10 333 08). 

RONNONONONOR NONNI ONO NR 

ROKK KKK 

so. 

RON NOR KK 

So. 

sr... 

KRR 

so. 0000... 

so 00000. a... 

sr... 

#00. 000... 00.08.0000... 

0000 00.00.0000 

sr... 

oo... 

RON ONONNNONORORNOR KR 

Fjárfesting Pósts og síma 1976 (2 10 101 330). 

1. Sjálfvirkar símstöðvar: 
a. Nýjar stöðvar 
b. Stækkanir á eldri stöðvum 

So... 0 

KKK 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

2 600 
ö 000 

50 100 
9000 

10 000 
20 000 

1400 
7 000 

64 000 
4 800 

6 700 
20 100 

6 000 
22 800 
17 800 
9400 

4 000 
47 800 
7400 

15 800 
  

26 000 
283 000 

Þús. kr. 

675 000 

10 000 

9109
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Þús. kr. Þús. kr. 

2. Linukerfi fyrir símnotendur: 
a. Í bæjum ........00000 0000. 67 000 
b. Í sveitum ........0000 000. 24 000 

3. Landssímasambönd: 
a. Jarðsíma- og loftlínuleiðir ............0.0...... 62 000 

b. Radíðleiðir .........2200200000 ene... 82 000 
c. Fjölsímaleiðir .........02.0000000. 0... 73 000 

4. Símatalfæri ........22.000000.ess sr 30 000 
5. Hús ........0..000000 neee 81 000 

6. Bifreiðar og vinnuvélar ...........00.0.. 00... 10 000 
7. Ófyrirséð ........2...22000.. enn 12 000 

—- 750 000 

Fjárfestingaráætlun 1976, sundurliðun. 

Í. Sjálfvirkar símstöðvar: 
Nýjar stöðvar: 
a. Breiðdalsvík ..........2000000 00... 9000 
b. Stöðvarfjörður .......20002000 00... 9000 

c. Djúpivogur ........2000200 000. nv. 3000 
d. Árskógsströnd ..........002000. enn 5 000 

A 26 000 

Stækkanir á eldri stöðvum: 
a. Grindavík .........2.200000 000... 3000 
b. Vestmannaeyjar ......200000000 00... 30 000 

c. Ísafjörður ...........00.00.0e sn 4000 
d. Sandgerði .........00000.0.0..n s.n. 2000 

e. Grensás .......00..00.0. s.s 5 000 
f. Reykjavík INN .......0.0000.2000 000... 60 000 

8. KÓPAVÖÐÐP NL... 50 000 
h. Hafnarfjörður ........2.20200.0.0 0... 14 000 
1. Breiðholt ..........0200.e..eeess sn 15 000 

Yfirfært frá 1976: 
a. Akureyri .....020.000. na 35 000 
b. Telexstöðin í Reykjavík .......0000000000.0... 13 090 
c. Grindavík .........020000.00 00... 42 000 

—— 283 009 

2. Línukerfi fyrir símnotendur: 
Í bæjum og kauptúnum: 
a. Reykjavíkursvæði ..........00000000000 0... 3000 

b. Reykjanessvæði ......0..20022000. 0... 3 000 
c. Vesturland ........220.2000.0e.ss eens 5 000 
d. Vestfirðir ...........2..2.200.0 0 2000 
e. Norðurl. vestra .......2002.00.00.. sr 4 000 

f. Norðurl. eystra ........0000000 000. 6 000 
gs. Austfirðir .......0..00000 0000... 3 000 

h. Vestmannaeyjar ..........0000000000 0... 0... 1000 

i. Suðurland ...........0000.....s ss 5 000 
j. Símstöðin í Reykjavík ..........0000000.0..... 35 000 

—— 67 000
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Í sveitum: 
a. Svalbarðsströnd S.-Þing. .......... 
hb. Þingeyri-Núpur, V.-Ís. .......... 
c. Ýmsar framkvæmdir 

Landssímasambönd: 
Jarðsíma- og loftlinuleiðir: 
a. Selfoss--Aratunga 
b. Selfoss--Hveragerði 

d. Þingeyri, Önunarfjörður 
e. Þingeyri, Bíldudalur 

Radíóleiðir: 
a. Álftanes, Stykkishólmur 960 rásir 
hb. Björg, Vaðlaheiði, 300 rásir 
c. Bráðabirgða VHF sambönd 

s...0..00... 

00... 

c. Húsavík, Máná (Húsavíkurfj. o. fl.) 

d. Reykjavík, Hvolsvöllur/Vestm. 960/300 rásir .. 

ce. Reykjavík--Akureyri 

Fjölsímaleiðir: 
1. Húsavík, Raufarhöfn 24 rásir, Húsavík, Kópa- 

sker 12 rásir 

statif 

60 rásir 

Símatalfæri 

Hús: 
Stöðvarfjörður 

Breiðdalsvík 

Djúpivogur 

Bolungarvík 
Hólmavík 

„
0
0
9
 

50
5 

17. Fjárfestingar í flugmálum (2 10 471 330). 

=
 . Reykjavík til malbikunar og ljósabúnaðar 

Akureyri til fjarlægðarmælitækis á Vaðlaheiði og 
flusvélarstæða 

Egilsstaðir til fjarlægðarmælitækis og fjölstefnuvita 
Ísafiörður til malbikunar og vararafstöðvar 

Sauðárkrókur til ýmissa tækja 
Grímsev til viðgerða á flugbraut 

Hornafjörður 

Sjúkraflugvellir 

2. Rvík og Breiðholt, osc statif, GK filter og GDF 

3. Reykjavík, Vestmannaeyjar, 120 rásir, Revkja- 
vík, Hvolsvöllur 1X60 grúppa Vík, Hvolsvöllur 

sr... 

. Vestmannaeyjar 

Til annarra flugvalla, viðhalds og tækjakaupa .... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. 

9000 
7 000 

8 000 

8 000 
5 000 
9000 

30 000 
10 000 

6 000 

3000 
5 000 

45 000 
23 000 

16 000 

22 000 

35 000 

20 000 
20 000 
20 000 

7 000 
7000 
7 000 

35 000 

30 000 
40 000 
32 000 
40 000 

10 000 
5 000 

10 000 
18 000 
32 000 

Þús. kr. 

24 000 

62 000 

82 000 

73 000 
30 000 

81 000 
10 000 

252 000
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18. Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins 1976 (2 11 321). 

Virkjanir: 
1. Lagarfoss .......2200.20000ssss ss 
2. Mjólká .......20000.seernsesss 
3. Hofsárveita .........22020000.0 0... 

Stofnlínur: 

Mjólká--Breiðidalur .........0000000000 0... 

Breiðidalur--Bolungarvík ...........0.0...0...0... 
Grímsá--Reyðarfjörður ..........0.020.00000 000... 
Sæstrengur, Eyjafjörður ............2.....000... 
Stöðvarfjörður Breiðdalsvík .................... 
Húsavíkurlína, flutningur ....................... 
Sæstrengur til Vestmannaeyja, endurbætur ...... 
Línur að Vatnshamri, Borgarfjörður ............ 
Búðardalur— Saurbær .........220.0.0.. 0 vn D

A
N
 

DR
 

ON
 

Aðveitustöðvar: 

Í. Akranes .........00.0.. 0. 

2. Stykkishólmur ........0.00200 0000... 
3. Saurbær, Gilsfjörður .............2.0.00. 00... 

4. Ólafsvík ........0.0.00e 

5. Króksfjarðarnes 
6. Patreksfjörður ............2020000 0... 

7. Gemlufall .........200.00eeees sess 

8. Laxárvatn ........0020..0. seen 

9. Sauðárkrókur ..........000.000se.sss ss 

10. Aðaldalur ..........2200000... sess ss 

11. Eskifjörður ............20.0200 000... 
12. Fáskrúðsfjörður ..........0.0000.0.. 0. ner 

13. Seyðisfjörður ..........2.000000.000 oss 
14. Kópasker .........2002000. 0. 
15. Raufarhöfn ..........22000.0.esssssr sr 

16. Brúarland, Þistilfjörður .............0000.00.0.0... 

17. Smyrlabjargaárvirkjun ................0...0.00... 
18. Höfn í Hornafirði ............02.000 000 

19. Vík í Mýrdal ......0.2..20. 000. senn 
20. Hvolsvöllur ........200000... ss err 

21. Stokkseyri ......2.2000000 0 s.s 

22. Þorlákshöfn ..........eeeseeessss ss 

23. Selfoss .......000. rns 

24. Njarðvík .......2002.00 0000 ne es 

25. Korpa .......0000000.0 0. 

sr 

  

Þús. kr. 

158 000 
87 000 

148 000 

110 000 
3000 

64 000 
34 000 
10 000 
5 000 

18 000 
9000 

35 000 

Nr. 100. 

Þús. kr. 

393 000 

288 000 

402 000
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Innanbæjarkerfi .........2...022000 0... vn. 0... 
Dísilstöðvar .........000000.00sss ss 

Vélar og tæki ........2000000.0 sess 
Meiri háttar viðhaldsverk ..........0000. 

S
i
 

Erlend vörukaupalán .........000000 000... 0. 

Önnur fjárþörf .......00220000 0... 

Norðurlína: 

Línur: 
Grundartangi—Andakill, mæling ................. 

Andakíll--Hrútafjörður, lúkning ................. 
Hrútafjörður —Laxárvatn, lúkning ............... 
Laxárvatn— Varmahlíð ............000000 000.   

Aðveitustöðvar: 

Vatnshamar, Borgarfirði ........................ 
Laxárvirkjun .............2..000 0000. 

Akureyri 2.......00022 00. 

Endurgreiðsla bráðabirgðalána ...................... 

31. desember 1975. 

Þús. kr. Þús. kr. 

250 000 

24 000 
50 000 
50 000 

212 000 

1669 000 
34 000 

1635 000 
105 000 

1740 000 
132 000 

1608 000 

323 000 

20 000 

343 000 
235 000 

578 000 

Gjört að Bessastöðum 41. desember 1975. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Matthías Á, Ma thiesen. 
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